
 

 

 

Informasjon til kommunene om etablering og finansiering av 
tuberkuloseundersøkelse av borgere fra Ukraina 

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 
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Som følge av krigen i Ukraina må vi forberede oss på at det vil komme mange ukrainere til 
Norge i tiden fremover. Mange har allerede kommet, og oppholder seg over hele landet, 
både privat eller innkvarteringstilbud fra UDI. Vi må derfor styrke systemet slik at denne 
gruppen kan undersøkes for tuberkulose flere steder, i tillegg til på Nasjonalt ankomstsenter i 
Råde kommune.  

Stortinget har besluttet at ukrainske borgere skal få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. 
Ukrainere må registrere søknad hos politiet før de kan få vedtak. Ved registrering vil de få et 
midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer, som gir tilgang til en rekke offentlige 
tjenester.   

Alle flyktninger og asylsøkere, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har 
plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse jf.  Tuberkuloseforskriften §3-1a. Hensikten 
med undersøkelsen er å oppdage og behandle tuberkulose for å motvirke overføring av 
tuberkuløs smitte.  

Fra onsdag 16. mars etablerer politiet 18 nye lokasjoner for registrering av asylsøkere fra 
Ukraina, i tillegg til Nasjonalt ankomstsenter på Råde. Lokasjonene er fordelt på distriktene 
Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Les 
mer om hvor i distriktene registreringen foregår, her Asylregistrering i distriktene.  

Kommunen har ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av tuberkulosekontroll-
programmet for ukrainske borgere som oppholder seg i kommunen. Spesialist-
helsetjenesten har overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og gjennomføring av 
nødvendige undersøkelser, herunder lungerøntgen og blodprøve. 
Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så raskt som mulig etter at personen er 
registrert hos politiet og har fått D-nummer. Ordningen finansieres av utlendingsdirektoratet 
(UDI)  

 

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2022/03/12/apner-for-asylregistrering-18-steder-fra-onsdag/
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Tuberkuloseundersøkelse for nyankomne ukrainere  

Registrering hos politiet   

Politiet registrer persondata, tar foto og fingeravtrykk og gjennomfører dokumentkontroll.  

Når fingeravtrykket er registrert genereres D-nummer. D-nummer er et midlertidig 
personnummer som er nødvendig for at søkere skal ha rett til blant annet helsetjenester, 
eksempelvis tuberkuloseundersøkelse.  

Politiet skal i tillegg registrere kontaktinformasjon, og opplysninger om oppholdsadresse på 
tidspunkt for registrering.  

UDI  

UDI sender oppdaterte lister med registrerte søkere til den kommunen de oppholder seg i. 
Listene sendes til kommunelegen med ansvar for smittevern. UDI har ansvar for at listene 
overleveres på en måte som ivaretar personvernet og taushetsbelagte opplysninger.   

Kommunen  

Kommunen har ansvar for å iverksette tuberkuloseundersøkelse av alle ukrainere som 
oppholder seg i kommunen. Dette bør skje etter at de har fått tildelt D-nummer. Ved positive 
funn som trenger videre utredning, eller behandling, skal kommunen henvise til spesialist-
helsetjenesten.  

Tuberkuloseundersøkelse av nyankomne fra Ukraina er som følger:  

• voksne og barn over 15 år, skal ta lungerøntgen   

• barn 6. måneder til 15 år blodprøver (IGRA)  

• spebarn u/ 6mnd skal undersøkes av helsepersonell etter sjekkliste  

Folkehelseinstituttet har publisert mer informasjon om Rutinemessig undersøkelse for 
tuberkulose. 

Finansiering  

All organisering og gjennomføring av tuberkuloseundersøkelser av ukrainere finansieres av 
UDI. Kommunen må sørge for kostnadseffektiv transport for alle ukrainere som skal til 
tuberkuloseundersøkelse. Det gjelder uavhengig av om personene bor privat eller i 
akuttinnkvarteringsløsninger. 

Kommune og spesialisthelsetjeneste får refundert sine utgifter av UDI.      

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/rutinemessig-undersokelse-av-tuberkulose/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/rutinemessig-undersokelse-av-tuberkulose/
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Til informasjon 

Lokasjoner for asylregistrering 

Nasjonalt ankomstsenter, i Råde kommune, benyttes til asylregistrering for ukrainere som 
oppholder seg på Østlandet (Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet politidistrikt). 

Politiet har i tillegg etablert 18 lokasjoner for asylregistrering, fordelt på de øvrige 8 
politidistriktene (Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og 
Finnmark) for å håndtere registrering av asylsøknader fra ukrainere. Oversikt over hvor i 
distriktene registrering foregår finner dere her: Asylregistrering i distriktene. 

Forekomst av tuberkulose fra 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 (MDR-
TB). Selv om det skulle ankomme flere titusener flyktninger, vil totalantallet 
tuberkulosepasienter og tilfeller av MDR-TB altså likevel være beskjedent. Det skal gjøres 
smittesporing rundt hvert tilfelle av smittsom tuberkulose. For mer informasjon, se 
Folkehelseinstituttets Informasjonsbrev til kommunene om smittevern ifm nyankomne 
flyktninger fra Ukraina. 

Midlertidig kollektiv beskyttelse  

Ukrainske borgere som søker beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. 
Det betyr at UDI gir ukrainere som flykter fra krigen, og deres familiemedlemmer, beskyttelse 
som gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får den hjelpen de trenger. For mer 
informasjon se UDIs nettsider Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge. 

Helsetjenester til asylsøker, flyktninger og familiegjenforente 

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

 

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2022/03/12/apner-for-asylregistrering-18-steder-fra-onsdag/
https://www.fhi.no/contentassets/0871fe4244fb42b185259a202a436f4d/2022-03-09-informasjonsbrev-nr-1-vedr-flyktninger-fra-ukraina.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/0871fe4244fb42b185259a202a436f4d/2022-03-09-informasjonsbrev-nr-1-vedr-flyktninger-fra-ukraina.pdf
https://udi.no/skal-soke/beskyttelse/kollektiv-beskyttelse-for-ukrainere-i-norge/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente

