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1. Introduksjon til TB og migrasjon, Merete Taksdal, LHL Internasjonal  

Anslagsvis 232 millioner internasjonale migranter. Migrasjon er assosiert med økt risiko for TB 

sykdom. TB-byrde blant migranter avgjøres av helsedeterminanter i opprinnelseslandet,  

under migrasjonsprosessen, i vertslandet, samt rettigheter og helsevesen. Eksempler: 

Arbeidsmigranter i utsatte yrker, dårlige boforhold, mangel på helsepersonell – også i Norge. 

Anbefalt litteratur: International Migration, Health and Human Rights, IOM,WHO 

Heldal et al. Diagnosis and treatment  of tuberculosis in undocumented migrants in low- and 

intermediate- incidence countries. Int J Tuberc Lung Dis 2008  

 

2. Tuberkulosescreening av migranter i Norge , Trude Arnesen, Folkehelseinstituttet  

Det ble gjort en midlertidig forenkling av TB screening i november 2015:  

Ved ankomst: 

< 15 år: IGRA, Mantoux eller lungerøntgen 

> 15 år: lungerøntgen 

Innen tre måneder: 

< 35 år: undersøkes med IGRA  

Personer fra land uten høy forekomst (Iran og Syria) trenger ikke IGRA 

 

Mer enn  en tredjedel av aktive TB i Norge blir oppdaget av screening programmet, mer en 

halvparten har under ett års oppholdstid i Norge. Eritrea er opprinnelsesland for de fleste med 

aktiv TB i Norge (tidligere år har det vært Somalia).  

Den drastiske økningen av asylsøkere høsten 2015 ga flere logistikkutfordringer: Kapasitet til å 

gjennomføre rtg, IGRA, isolasjon, samt koordinering og informasjonsoverføring. Det diskuteres 

om utredning av latent tuberkulose bør legges til den frivillige helseundersøkelsen innen 3 

måneder. Det bør være samsvar mellom hvem man ønsker å tilby forebyggende behandling eller 

undersøke ytterligere og hvem man tester.  

 

 

3. UDI-Erfaringer og utfordringer med screening av nyankomne, Maria Ruud, UDI  

UDI hadde planlagt ankomst til 11 000 asylsøkere i 2011, men det kom over 31000 i 2015. I 2016 

er det planlagt for mottak av 25000, men lang færre ankommet så langt. Den store økningen i 2015 

gjorde at man måtte avvike krav til innkvarteringsprosedyre og drift av mottak. Egenevalueringen 

viser at det glapp på flere punkter, inkludert helse og TB. Det var utfordringer med tanke på nye 

mottak og kunnskap om migrasjonshelse, samt kapasitet til gjennomføring. Det var også tekniske 

utfordringer ved at utlendingsforvaltningens systemer og  helseforvaltningens systemer ikke var 

kompatible. Det var også behov for flere 'helsehold' plasser enn planlagt.  



 

 

. 

4. Helseundersøkelse i tredje måned etter ankomst, Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet 

Etter at lunge rtg er tatt ved ankomst (obligatorisk) bør  asylsøkere bli innkalt til helseundersøkelse 

ved 3 mnd. Denne bør bestå av: IGRA  (< 35 år), psykososial kartlegging, vaksinering av barn, 

anbefaling av  screening for hepatitt og HIV, informasjon om helserettigheter og tilgang og 

informasjon om  prevensjon.  

Helseundersøkelsen er ikke lovpålagt (verken å gjennomføre for asylsøkeren eller for kommunene 

å tilby), og det  er utfordringer knyttet til å sende helseopplysninger til neste instans, da det ikke er 

systemer (entydige personidentifiserbare, biometriske data) for å koble et nummer (f.eks D-

nummer) til en person.  

Diskusjon om  helseundersøkelsen bør gjøre etter at personen er kommet til ordinert mottak? Det 

kan være vanskelig å vite hvem som har vært i landet i tre mnd. pga. flytting mellom ulike mottak. 

Journaler kan også bli borte underveis. På den andre siden ser man at noen sitter i transittmottak 

nærmere 2 år, og spesielt psykososial kartlegging bør ikke utsettes. 

Fastlegene trenger avklaring om forventninger i f.t. helseundersøkelsen. Det er også behov for 

bedre informasjon til asylsøkerne, dette må koordineres mellom informasjonsansvarlig på mottak, 

og helseansvarlig i kommunene.  Ønskelig med  anbefalinger fra UDI angående når undersøkelsen 

enklest lar seg gjennomføre i forhold til asylprosessen.   

.   

 

5. Erfaringer fra mottakene, Annette Jeppesen, Refstad Transittmottak  

Refstad har hatt en stor økning enslige mindreårige asylsøkere fra andre halvdel av 2015. I samme 

periode skulle over 12000  personer screenes for TB, og de hadde kapasitet til 200 rtg hver dag. 

Etter hvert fikk de en røntgenbuss og kapasiteten ble økt til 350 per dag. Denne kapasiteten ble 

aldri utnyttet. En utfordring var at asylsøkerne ikke kom/møtte opp som planlagt. En anbefaling 

for framtida vil være  at bussen reiser rundt til de ulike mottak istedenfor å stå stasjonert. Rtg ble 

tatt for alle fra 2 års alder.  

 

IGRA blir sendt til Ullevål Sykehus og de mottok rundt 9000 blodprøver i samme periode. Prøver 

og rtg  ble identifisert med fødselsdato og navn/ DUF nummer, dette fungerte godt.  Viktig at 

Refstad får tilgang til ny adresse for klienten, slik at de kan sende prøvesvar og journal. Det 

juridiske rundt dette skal nå være i orden.   

 

Kommuneoverlege i Råde, Sarah Frandsen Gran, kunne ikke delta på møtet, men sendte innspill 

på mail:  På Ankomstsenter Østfold er nå lokalene til Sykehuset Østfolds utepost med lab og 

røntgen ferdigstilt.  Dette innebærer at screeningen (rtg thorax, samt IGRA blodprøve for de fra 

høyendemiske land. Barn under 15 får kun IGRA)  gjennomføres på senteret. Ved positivt røntgen 

thorax reiser flyktningen til Kasper transittmottak som gjennomfører etterundersøkelser (såkalt 

EU-hold). 2016 har vært preget av lave ankomster, men prosentvis høyere positiv røntgen thorax. 

Er det en annen populasjon som kommer nå? 

 

Hovedutfordringer er:  

 Identitet registrert forskjellig i ulike systemer. Nå løst ved tidlig rekvirering av D-nummer. 

Problematisk at D-nummer ikke er tilgjengelig på asylsøkerkortet, slik at neste kommuner 

kan nyttiggjøre seg det.  



 Kapasitet på etterundersøkelser har ført til at asylsøkere med positivt røntgen ble værende 

i teltleir. Senere opplysninger om at det var familiene det ikke var plass til på Kasper på 

grunn av  sprengt transitt-system.  

 Asylsøkerne flyttes rundt i landet og TB-papirene skal følge med fra kommuneoverlege til 

kommuneoverlege, men system for flyttemelding fra UDI har ikke fungert.  

 

 

6. Ankomstscreening, fra et brukerperspektiv. Ingunn Nordstoga, LHL Internasjonal  

Brukererfaringer om screening for asylsøkere: Lite informasjon om tuberkulose og testene,  

lite bruk av tolk, mange forsto ikke hva de ble testet for, helsekortet med resultater av 

undersøkelsene ble ikke forstått 

 

Kvalitativ studie om screening for familie- og arbeidsinnvandrere og studenter: Informasjon om 

screeningen er på norsk – vanskelig, praktisk vanskelig å få tatt testene (hvor er 

diagnosestasjonen?). De fleste har et forhold til tuberkulose, og synes det er fint å finne ut om de 

er syke. De fleste var positivt innstilt til testene hvis de forsto at dette er rutine, ikke noe spesielt 

"galt" med dem. Forslag om å få informasjon og påminnelser  på epost / tlf. istedenfor brev  

 

Refstad jobber med å bedre informasjonen. Vil gjerne vise animasjonsfilmen om TB, men har ikke 

TV skjermer for øyeblikket. De ser også behov for å tilpasse informasjon til de som ikke kan lese 

og skrive.  

 

 

7. The 'one-stop-TB-shop' Excluding TB in less than 60 minutes…is it possible? Thomas 

Jürgens, LHL Internasjonal  

Screening test skal ikke brukes til diagnostisering av TB. Screening må være rask og enkel, 

pålitelig, koste lite og  gi et  korrekt svar (altså utelukke aktiv tuberkulose). Lungerøntgen som blir 

brukt i Norge i dag har utfordringer på grunn av ulike tolkning av bilde, og feil forekommer. 

Computer Aided Detection for  TB (CAD4TB) er en ny digital avleser av rtg, og den ekskluderer 

normale bilder  i løpet av 1-2 minutter. Det har gode resultater og er anbefalt av WHO under 

forskningspremisser.  Det er nettbasert som gjør det enkelt å samle og dele data.  Ved mistanke om 

TB, kan det gjøres en sputum test ved bruk av GeneXpert MTB/rif 2 Omni  

 

Bruk av digital rtg avleser kan redusere antall helseholdsplasser ved  mottakene, men per dags 

dato har ikke ankomstmottakene mulighet til å gjøre sputumprøver da dette ikke står i avtalen med 

UDI. Rtg bør også ikke bare taes ved amkomst da man ser at  pasienter med store klare TB funn 

på rtg, hadde normalt rtg noen måneder tidligere. CAD4TB kan også brukes som  rutine, ikke bare 

ved 'krise'  

 

Det er viktig at UDI tilrettelegger for helseforløpet til asylsøkere. UDI har mange hensyn å ta, 

også politiske. UDI har nå invitert helsedirektoratet til møte om kravspesifikasjoner/standarder for 

mottak, og de skal ha møter 4 ganger i året. Viktig med samarbeid, da UDI ikke har hatt 

nødvendig helsekompetanse. De er nå tre personer i UDI som jobber med dette. 

Folkehelseinstituttet gir ikke lenger råd via helsedirektoratet (det ble gjort i fjor høst), men er en 

egen instans som også bør rådføres.  

 

 



 

 

 

 

  


