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Til kommunale smittevernleger i Finnmark, Troms og Nordland 

Tuberkulosescreening av asylsøkere i transittmottak i Kirkenes 
I Kirkenes har man frem til 28.10.15 screenet alle 15 år og eldre med både lungerøntgen og IGRA, og 

alle 14 år og yngre med IGRA-test (QuantiFERON) 1. Viser til tidligere sendt informasjon som også 

finnes på KORSN sine hjemmesider.  

 

Siden 29.10.15 han man i transittmottak i Kirkenes screenet asylsøkere for tuberkulose på følgende 

måte: 

 15 år og eldre; lungerøntgen (men ikke IGRA-test) 

 14 år og yngre; IGRA- test.  

FHI har nye anbefalinger 

FHI har nettopp publisert oppdaterte råd om tuberkulosekontroll; midlertidig forenkling av 

tuberkulosescreening av asylsøkere.  

De nye anbefalingene for rutinemessig tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere er: 

 Alle barn under 15 år skal undersøkes ved ankomst med: 

1) IGRA 

eller 

2) Mantoux med bekreftende IGRA 

eller 

3) Lungerøntgen 

 Alle over 15 år skal undersøkes med lungerøntgen ved ankomst.  Alle under 35 år fra land 

med høy forekomst av tuberkulose skal undersøkes med IGRA (alternativt Mantoux med 

bekreftende IGRA) innen 3 måneder. Dette gjelder også barn.  

o Fra 9. november 2015 er det ikke nødvendig å ta IGRA av asylsøkere som kommer fra 

land uten høy forekomst av tuberkulose (det vil f. eks gjelde asylsøkere fra Syria og 

Iran). 

Den  praksis man har i Kirkenes  samsvarer med FHIs nye anbefalinger, og blir derfor videreført. 

 

Svikt i tuberkulosescreening i transittmottak i Kirkenes 

Noen asylsøkere har ikke gjennomgått tuberkulosescreening i transittmottak i Kirkenes (de har 

verken tatt røntgen thorax eller IGRA). Dette skyldes at det har kommet så mange asylsøkere at UDI 

ikke har funnet plass for overnatting for alle, og har vært nødt til å sende noen videre uten screening. 

Dette har flyktningehelsetjenesten i Sør-Varanger kommune og Kirkenes sykehus ikke hatt mulighet 

til å påvirke.  Spesielt de siste uker har det vært mer reglen enn unntaket at asylsøkere er sendt 

videre uscreenet. I denne uken åpner Ankomstsenter Finnmark, hvor  kapasiteten er bedre og det er 

håp om at logistikken mht tuberkulosescreening også vil fungere . 

 

1
(IGRA test er en blodprøve for å avdekke tuberkulose, brukes primært til å screene for latent og ikke-smitteførende 

tuberkulose. Kommersielt navn på testen er QuantiFERON-TB Gold).  

http://www.unn.no/asylsokere-i-helse-nord/category41577.html
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6568&MainContent_6263=6496:0:25,6569&Content_6496=6178:116552:25,6569:0:6562:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6568&MainContent_6263=6496:0:25,6569&Content_6496=6178:116552:25,6569:0:6562:1:::0:0
http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-med-hoy-tuberkulose-forekomst
http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/land-med-hoy-tuberkulose-forekomst
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Komplettering av tuberkulosescreening 

Mottakskommuner må ta rede på hvilke screeningtester som allerede er utført og hvilke som 

gjenstår. Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å ta IGRA test av personer fra land uten høy 

forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke prøver som er tatt følger ikke nødvendigvis med 

umiddelbart når asylsøker kommer til mottakskommune. Det er påpekt overfor UDI at informasjon 

om screeningprøver må kommuniseres bedre. Frem til dette finner en løsning, må man bruke 

forskjellige informasjonskanaler.  

 Spør den enkelte asylsøker om han/hun har vært i røntgen i transittmottak. 

o  Rekvirer røntgen hvis de ikke har gjennomgått dette.  

o Lungerøntgen skal tas innen 14 dager (gjelder 15 år og eldre som ikke har fått tatt 

røntgenbilde i Kirkenes) 

 Spør også om asylsøkeren har tatt blodprøve (IGRA) i transittmottak.  

o Hvis de har, vent på svar, det er god tid.  

o  IGRA hos voksne skal tas innen 3 måneder (dette gjelder 15 -35 åringer som kommer 

fra land med høy forekomst av tuberkulose). Nasjonalitet fremgår av asylsøkerens ID 

kort utstedt av UDI.) 

 Noen få barn er sendt videre fra Kirkenes uten tuberkulosescreening. De må screenes som 

beskrevet i ovenstående nye anbefalinger fra FHI.  

 Om dere ikke finner svar på hva som er gjennomført kan dere ta kontakt med helsetjenesten 

i transittmottaket i Kirkenes, vakttelefon sykepleier: 920 61 001 eller sekretær: 920 41 003.  

 

Identifikasjon av asylsøker når dere bestiller røntgen/IGRA 
Det er viktig å få gode systemer for dette da sporbarhet av prøver og personer er en utfordring. Det 

jobbes mye med å få tildelt asylsøker 11 sifret fødselsnummer ved ankomst. Uansett er det viktig i 

rekvisisjonen å få navn på en måte så man er sikker på hva etternavn er, samt fødseldato. 

Navn (Etternavn, Fornavn Mellomnavn), fødselsdato  

Eksempel. Muradi, Namir Ahmad. født 27.10.94.  

 

MRSA screening 
FHI har presisert at det ikke er nødvendig å screene for MRSA eller andre resistente bakterier før den 

lovpålagte tuberkulose screening.   
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