Revidert informasjon om gjennomføring av
tuberkuloseundersøkelse av asylsøkere fra Ukraina
Informasjonen gjelder for kommuner i politidistriktene Agder, Sør-Vest,
Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Tuberkuloseundersøkelse for ukrainske asylsøkere
Som følge av krigen i Ukraina må vi forberede oss på at det vil komme mange ukrainere til
Norge i tiden fremover. Ukrainere som velger å søke om beskyttelse må registrere seg hos
politiet. Mange har allerede kommet og oppholder seg i hele landet, både privat eller i
innkvarteringstilbud fra UDI. Vi må derfor styrke systemet slik at denne gruppen kan
registrere søknad om asyl og undersøkes for tuberkulose flere steder, i tillegg til på Nasjonalt
ankomstsenter i Råde kommune.
Alle flyktninger og asylsøkere har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse jf.
Tuberkuloseforskriften § 3-1 a. Hensikten med undersøkelsen er å oppdage og å behandle
tuberkulose for å motvirke overføring av tuberkuløs smitte.

Desentralisert asylregistrering
Fra onsdag 16.mars etablerte politiet 18 nye lokasjoner for registrering av asylsøkere fra
Ukraina. De desentraliserte registreringsstedene er fordelt på politidistriktene Agder, SørVest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Se oversikt over
hvor registrering foregår Asylregistrering i distriktene.
Søkere som oppholder seg i Oslo, Øst, Sør-Øst eller Innlandet politidistrikt skal møte ved
Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.
Ukrainere som registrerer seg i politidistriktene Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal,
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark skal gjennomføre tuberkuloseundersøkelse i den
kommunen de oppholder seg i.

Utstedelse av D-nummer
Ved registrering hos politiet vil asylsøker få et D-nummer. D-nummer er et identitetsnummer
som sikrer god og trygg informasjonsflyt og oppfølging i helsetjenestene.

Meldeplikt om tuberkulosekontroll
Politiet har ansvar for at utlendinger som skal oppholde seg i Norge lenger enn 3 måneder,
blir gjort kjent med plikten til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse etter lov om vern
mot smittsomme sykdommer (lov 5. august 1994 nr. 55), inkludert asylsøkere. Politiet har
også ansvar for å gi helsemyndighet melding om navn og adresse slik at
tuberkuloseundersøkelsen kan gjennomføres. Meldeplikten er regulert i utlendingsforskriften
§ 4-22. Vi viser også til retningslinje UDI 2010-096 Meldeplikt om tuberkulosekontroll for mer
informasjon UDI 2010-096 (udiregelverk.no)

Kommunen
Kommunen har ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av tuberkulosekontrollprogrammet for asylsøkere som oppholder seg i kommunen. Spesialisthelsetjenesten har
overordnet ansvar for gjennomføring av nødvendige undersøkelser, herunder lungerøntgen
og blodprøve/IGRA. Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så raskt som mulig etter
at personen er registrert hos politiet og fått D-nummer.

Finansiering
Når det gjelder lovpålagt helseundersøkelse for å avdekke eventuell fare for
tuberkulosesmitte i den innledende delen av asylprosessen, har UDI finansieringsansvaret
og skal etter avtale legge til rette for at dette gjennomføres av ansvarlige, etter avtale med
relevante helsemyndigheter.
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Forekomst av tuberkulose i Ukraina
Estimert tuberkuloseinsidens i Ukraina er på 73 per 100 000, noe som betyr litt under én
tuberkulosepasient per 1000 personer. Av disse er ca. 1/4 multiresistent tuberkulose (MDRTB). Selv om det skulle ankomme flere titusener flyktninger, vil antallet tuberkulosepasienter
og tilfeller av MDR-TB altså likevel være beskjedent. For mer informasjon, se
Folkehelseinstituttet Tuberkulose - FHI

Midlertidig kollektiv beskyttelse
Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men
gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som
gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere kan få hjelpen de har behov for. For mer
informasjon se UDIs nettsider, Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge - UDI

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
For mer informasjon har Helsedirektoratet utarbeidet en nasjonal veileder, se Helsetjenester
til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - Helsedirektoratet
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