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Kvitteringsløsning for asylsøkere for utført lovpålagt tuberkuloseundersøkelse – 
Erfaringer fra Sykehuset Østfold og Kongsberg kommune - Sluttrapport til 
orientering 
 
Kommunehelsetjenesten mangler ofte informasjon om asylsøkere og flyktninger har 
fått utført lovpålagt tuberkuloseundersøkelse eller ikke, og bruker mye tid på å 
finne ut av det. Mange kommuner har bedt Helsedirektoratet om bedre systemer for 
slik informasjon, også for å hindre at asylsøkere blir undersøkt flere ganger. 
 
Helsedirektoratet fikk vite at Sykehuset Østfold satte et klistremerke på asylkortet 
til asylsøkeren og at dette hjalp Kongsberg kommune til å se at asylsøkeren hadde 
vært til lovpålagt tuberkuloseundersøkelse.  
 
Helsedirektoratet startet derfor et tjenestedesign-prosjekt for å beskrive og kunne 
vurdere den rutinen. Nå foreligger en sluttrapport av 28.11.2022. De to filene er for 
store til å kunne vedlegges denne eposten, så de finnes her: Sluttrapport og bilde 8, 
som kan blåses opp for å kunne leses bedre. 
 
Sammendrag 
Helsedirektoratet har erfart at når Sykehuset Østfold gjennomfører en lovpålagt 
tuberkuloseundersøkelse av en asylsøker, så setter de (for sin egen del) et standard 
klistremerke med personidentifikasjon på asylkortet (for å holde orden på hvem 
som har vært inne til undersøkelse). 
 
Når helsetjenesten ved Kongsberg akuttmottak ser det, leser de det som en 
kvittering på at tuberkuloseundersøkelse er utført. Hvis asylsøkeren som kommer 
til akuttmottaket i Kongsberg har et slikt klistremerke, så noteres det i journalen og 
de venter trygt på at det oftest negative svaret på undersøkelsen kommer etter 
hvert. Ved behov kan de etterspørre svaret hos Sykehuset Østfold, som de vet satte 
klistremerket på asylkortet. 
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På denne bakgrunn, vurderer Helsedirektoratet å anbefale at alle helseforetak og 
kommuner så snart som mulig tar denne rutinen i bruk, inntil behovet for slik 
informasjon blir dekket på annen mer moderne og digital måte. 
 
For å gi klistrelappen økt sikkerhet som kvitteringsløsning, foreslåes det å skrive 
helseforetakets / kommunens navn/ akronym og dato på klistrelappen Dette kan 
gjøres med penn og fungerer godt som signatur. Klistrelappen må plasseres på 
kortet uten å dekke over annen viktig informasjon. Asylsøkerne selv og andre 
aktuelle aktører må få informasjon om klistermerkets funksjon og verdi. 
 
Videre arbeid 
Helsedirektoratet følger med på logistikken for lovpålagte tuberkulose-
undersøkelser av asylsøkere og flyktninger og vil vurdere nødvendige ytterligere 
tiltak i samarbeid med alle aktuelle aktører for å få denne tjenesten til å fungere så 
godt som ønskelig. 
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