
Notat vedrørende asylsøkere og smitte 

Dato: 11.12.2015 

v/ kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen og smittevernoverlege Bjørg Dysthe 

 

Generelt:  

Dagens asylsøkere har i liten grad smittsomme sykdommer som utgjør noen smittefare for den 
øvrige befolkning.  Alle nyankomne innvandrere til Norge er lovpålagt en obligatorisk 
tuberkuloseundersøkelse. Dette gjennomføres i ankomstfasen få dager etter ankomst.  De vil i tillegg 
tilbys en førstegangs helseundersøkelse (der en utvidet undersøkelse av smittsomme sykdommer 
inngår) i løpet av de første måneder i landet. 

Tuberkulose:  

Det er lav forekomst av smittsom tuberkulose hos de asylsøkere som nå kommer til Norge.  På 
ankomstmottakene (Råde, Oslo, Kirkenes) gjennomføres en røntgenundersøkelse av lungene  som vil 
kunne påvise aktiv lungetuberkulose (som er den eneste tuberkuloseform som er smittsom) og de 
som får dette påvist vil bli innlagt til behandling på sykehus.  Det er derfor ikke grunn til å frykte 
tuberkulosesmitte fra personer ved akuttmottakene siden alle har vært til røntgenundersøkelse ved 
ankomstmottakene. 

Influensa: 

Det er påvist enkelttilfeller av influensa i den generelle befolkning og det har vært et mindre 
influensautbrudd ved et akuttmottak i Vestfold. Det er tre influensatyper som nå er vanlige og 
«svineinfluensa» er en av disse. Disse tre inngår i åretes influensavaksine.   Svineinfluensaviruset er 
et helt ordinært influensavirus, som verken er mer smittsomt eller farligere enn de andre vanlige 
influensavirusene. 

Et influensautbrudd ved et akuttmottak kan gi en økt utfordring for helsetjenestene i kommunen og 
vil også føre til at egnede smitteverntiltak ved mottaket vil iverksettes for å redusere smitte internt 
på mottaket.  For den øvrige befolkningen vil influensa hos asylsøkere ikke bety en  økning i 
smitterisiko. 

Akutte mage/tarminfeksjoner: 

Det kan oppstå tilfeller av smittsomme mage/tarminfeksjoner ved mottakene. Disse kan forårsakes 
av både av virus (vanligvis Norovirus som gir omgangssyke) og bakterier som i samfunnet for øvrig. 
Siden asylsøkerne bor tett på mange av mottakene vil et utbrudd med flere syke gi særlige 
utfordringer i forhold til isolering og andre smitteverntiltak, men dette har kommunen nødvendig 
kompetanse på og gode rutiner til å håndtere. Det er lite sannsynlig at dette vil representere noen  
smittefare for den øvrige befolkning. 

  

 



 

 

 


