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Høy forekomst av enkelte smittsomme sykdommer som TB og hiv (sammenliknet med Norge)

Estimert tuberkuloseinsidens i Ukraina på 73 per 100 000. Av disse er ca. 1/3 multiresistent tuberkulose 

(MDR-TB). Lavere forekomst hos barn.

Alle flyktninger har forskriftsfestet plikt til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til 

landet.

Personer som ankommer fra Ukraina utenom mottakssystemet: Plikt til tuberkuloseundersøkelse ved 

opphold over 3 måneder. Undersøkelsen skal fortrinnsvis skje innen 4 uker.

Tuberkuloseundersøkelsen for personer over 15 år består av røntgenundersøkelse av lungene, mens det 

for barn mellom 6 måneder og 14 år skal tas IGRA (blodprøve). Barn under 6 måneder skal undersøkes av 

helsepersonell.

Viktig at d-nummer er på plass før undersøkelse for å kunne følge opp resultatene!

24.03.2022

Tuberkulose
Bakgrunn og undersøkelse ved ankomst
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Ukraina har hatt flere store utbrudd av meslinger, sist i 2019 da det ble rapportert 57 000 tilfeller i 

landet.

Sporadiske polioutbrudd (vaksinederivert), seinest høsten 2021.

Betydelig etterslep i barnevaksinasjonsprogrammet

Ulike grunner til dette etterslepet

Viktig å sikre god informasjon, samt understreke at all vaksinering er frivillig i Norge.
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Vaksinasjon
Bakgrunn
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MMR-vaksinasjon tilbys ved ankomst til barn og unge (også ved tvil om vaksinasjonsstatus)

Barn som er ufullstendig vaksinert mot polio bør tilbys poliovaksine ved ankomst.

Øvrig oppvaksinering og tilpassing til BVP startes så snart som mulig, fortrinnsvis ved ankomst for barn 

under 2 år.

I en situasjon med stort press på ankomstsystemet bør MMR-vaksinering prioriteres pga fare 

for meslingeutbrudd, særlig der folk bor svært tett.

Se øvrige vaksinasjonsråd, inkludert vaksinasjon av voksne, på FHIs

nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/grupper-med-behov-

for-visse-vaksiner/vaksinasjon-av-flyktninger-og-asylsokere/
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Vaksinasjonsanbefalinger barn
Råd og prioriteringer

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/grupper-med-behov-for-visse-vaksiner/vaksinasjon-av-flyktninger-og-asylsokere/
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Ved utgangen av februar var 35% av den ukrainske befolkningen grunnvaksinert mot covid-19.

Virussekvenseringer fra Ukraina tyder på at det er de samme variantene som sirkulerer der som i Norge.

FHI anbefaler ingen generell testing for covid-19 ved ankomst til Norge, uansett type innkvartering. 

Personer over 18 år bør testes for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer. 

Skjerming av syke i den grad det er praktisk mulig å gjennomføre, kohort-skjerming en mulighet

Koronavaksine bør tilbys etter gjeldene anbefalinger i Norge.

Bør prioriteres raskt etter ankomst, særlig der mange mennesker bor tett. 
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Testing og vaksiner for covid-19
Bakgrunn og anbefalinger
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Det er rapportert om høy forekomst av antibiotikaresistens i Ukraina, særlig for 

gram-negative bakterier*

Testing kun på klinisk indikasjon eller som ledd i gjeldende screeninganbefalinger:

Planlagt / sannsynlig innleggelse i helseinstitusjon (eks. graviditet) OG

Arbeid eller behandling på helseinstitusjon i utlandet siste år ELLER

Opphold i flyktningeleir (over tid) siste året

Ikke krav til MRSA-test før rutinemessig røntgenundersøkelse for TB
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MRSA undersøkelse
Bakgrunn og anbefalinger

*https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/prevention-control-infectious-
diseases%E2%88%92Russia-aggression.pdf
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Ved helseundersøkelse etter tre måneder tilbys undersøkelse for andre smittsomme sykdommer (hiv, 

hepatitt B og C), avhengig av risikogruppe, sykehistorie, symptomer eller plager.

FHIs vurdering er at det ikke er nødvendig å fryse/varmebehandle klær eller bagasje i denne situasjonen 

med tanke på eventuelle skadedyr.

Anbefaler ingen spesielle smitteverntiltak i kontakt med flyktninger, men god tilrettelegging for enkel 

gjennomføring av håndhygiene og andre vanlige hygieniske prinsipper er særlig viktig når mange er 

samlet.

Kjæledyr som er med fra Ukraina til Norge
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Øvrig smittevern

https://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/rad-til-personer-som-handterer-hund-katt-eller-ilder-fra-ukraina/
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• Smittevern er et underordnet tema og må ikke ta fokus vekk fra andre primærbehov.

• God tilrettelegging for enkel gjennomføring av håndhygiene og andre vanlige hygieniske prinsipper er særlig viktig 

når mange er samlet eller bor tett.

• Prioriteringer vil i første rekke måtte gjøres på lokalt, fremfor på nasjonalt nivå.

• Forskriftsfestet krav til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter ankomst for flyktninger.

• Vaksinasjon mot meslinger (MMR) skal prioriteres der mange innkvarteres tett for å forhindre utbrudd. 

Koronavaksinasjon skal fortrinnsvis tilbys ved ankomst.

• Antibiotikaresistens (MRSA) primært relevant for sykehusinnlagte.

• Løpende vurdering av situasjonen fremover for å kunne tilpasse rådene og informere prioriteringsbeslutninger. 

Tett dialog med kommunene viktig.
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Oppsummering smittevern
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FHIs nettsider: Flyktningers og asylsøkeres helse

Oversetting av publikumsinformasjon til ukrainsk 

publiseres fortløpende (tuberkuloseundersøkelse, 

vaksinasjon etc.)

Vaksinerådgivningstelefon for helsepersonell.
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Informasjon

https://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/
https://www.fhi.no/om/fhi/obs-beredskapstelefoner-ved-folkehe/#:~:text=Vaksiner%C3%A5dgivningstelefonen%20er%20for%20helsepersonell.


Takk


