
 Informasjon om asylintervju 

- forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. 
 

Nedenfor følger forslag til temaer som bør tas opp i samtalen mellom representant og søker 

(selve ordbruken bør tilpasses søkerens alder og modenhetsnivå). 

 

Utlendingsdirektoratets (UDI) oppgave er å bestemme hvem som får ja og hvem som får nei 

på søknader om opphold i Norge. UDI fatter vedtak i asylsaker.  

 

Viktig å snakke sant under asylintervjuet. Tidligere feilaktige opplysninger kan rettes opp 

under asylintervjuet.  

 

Asylsøkeren er den viktigste personen under asylintervjuet og skal legge fram sin sak for 

UDI.  

 

Intervjueren, som er ansatt i UDI og som dermed representerer norske myndigheter, skal 

veilede søkeren under intervjuet og bidra aktivt til å få fram nødvendige opplysninger. 

  

Tolken er anonym (kan ikke fortelle navn, hjemland) og nøytral (kan ikke blande seg inn i 

asylsaken). Tolken er profesjonell og skal kun oversette alt som blir sagt under intervjuet.  

 

Representanten er med fordi søkeren kom til Norge uten forelder og har oppgitt alder under 

18 år. Representanten er en støtteperson under asylintervjuet og skal påse at søkeren blir riktig 

behandlet etter norske lover og regler.  

 

Alle, intervjueren, tolken og representanten har taushetsplikt. De kan ikke fortelle noe fra 

intervjuet til utenforstående, for eks. til ansatte på mottak, barnevern, kamerater, venner og 

familie.  

 

Asylintervjuet begynner ca. kl. 9.00 og slutter senest kl. 16.30 med pause hver time og 

matpause midt på dagen.  

 

Etter innledende informasjon fra intervjueren er det søkerens oppgave å fortelle detaljert og 

konkret om problemene søkeren (og eventuelt hans/hennes familie) opplevde i hjemlandet og 

som førte til at søkeren måtte flykte fra landet sitt. Viktig å forklare at søkeren MÅ fortelle 

mest mulig og med egne ord om hvorfor søkeren ikke kunne bo i hjemlandet. Søkeren må 

ikke sitte og vente på spørsmål fra intervjueren.  

 

Etter at søkeren er ferdig med å fortelle alt om hvorfor søkeren ber om beskyttelse i Norge, vil 

intervjueren spørre søkeren om å utdype og fortelle mer om visse deler av det som allerede er 

fortalt.  

 

Intervjueren stiller alltid spørsmål til alle søkerne om hva søkeren tror eller frykter kan hende 

dersom søkeren må reise tilbake til hjemlandet. Hva er søkeren redd for?   

 

Så fortsetter intervjuet med ulike spørsmål knyttet til identitet, for eks. om familie, skole, 

arbeid, klan og spesielt pleier intervjueren å be søkeren om å fortelle mye og detaljert om 

stedet der søkeren har vokst opp og bodd i hjemlandet.  

 



Resultatet av eventuell språktest blir lagt fram på asylintervjuet. Vil resultatet bekrefte 

søkerens forklaring eller ikke?  

Helt på slutten av asylintervjuet legges resultatet av eventuell aldersundersøkelse fram. 

Aldersundersøkelsen forteller ikke nøyaktig alder. Den sier noe om hva leger og tannleger 

mener medisinsk alder for søkeren er innenfor en øvre og nedre grense. Både søker og 

representant får anledning til å uttale seg om hva de mener om resultatet. Søkerens alder blir 

tatt stilling til samtidig med vedtaket om opphold eller avslag.  

Siste del av intervjuet er at tolken leser opp hele intervjurapporten, da kan søker og 

representant komme med rettelser og/eller tilføyelser. Deretter signerer alle på det endelige 

dokumentet. I en del saker sløyfes opplesing av asylrapporten. 

 

Søker eller representant kan helt til slutt spørre intervjuer når svar på søknaden om opphold 

kan ventes.  

 

Oppsummering: søkeren minnes om at det viktigste er at søkeren forteller med egne ord 

mest mulig om hvorfor søkeren ønsker beskyttelse i Norge. Videre viktigheten av å fortelle 

detaljert og konkret fra hjemstedet sitt.  

 

Klokt å legge til at søkeren ikke behøver å være redd for å komme til intervju. Intervjuerne er 

erfarne og hyggelige og ønsker at alt skal ligge til rette for at intervjuet blir en god og grundig 

samtale med rikelig tid for søkeren til å legge fram sin sak.  

 

Fortell at representanten vil være sammen med søkeren under hele intervjuet og i alle pauser.  

 

Asylintervjuet  

 

a. Asylintervjuet er den mest betydningsfulle begivenheten i hele ankomstperioden for den 

enslige mindreårige asylsøkeren (EMA). Det er derfor viktig at EMA har forberedt seg så 

godt som mulig på å fortelle sin historie fullstendig og detaljert under intervjuet.  

 

b. Asylintervjuet gjennomføres når resultat av aldersundersøkelse og eventuell språktest er 

klart og på den dato som er avtalt med Barnefaglig enhet. For de barna som ikke sendes til 

aldersundersøkelse settes intervjuet opp raskere.  

 

c. Representant bør avtale med intervjuer før asylintervjuet starter at resultatene av 

aldersundersøkelse først skal presenteres ved slutten av asylintervjuet. Det må beregnes at 

drøfting av resultatene av aldersundersøkelse og eventuelt språktest vil ta noe tid på slutten 

asylintervjuet.  

 

d. Aldersundersøkelsens resultater rapporteres i et skjema der legene (og tannlegene) angir 

hvilken alder de tror søkeren har. De vurderer sannsynligheten for at oppgitt alder stemmer. 

Resultatene må forstås slik at det angis at søkerens alder ligger innenfor en antydet ramme, 

for eksempel mellom 16 og 19 år, eller mellom 17 og 20 år osv. Det oppgis også kode i 

resultatrapporten som verge får overlevert på asylintervjuet. Følgende kategorier brukes: A 

Over 18 år, B Svært lite sannsynlig at søkeren er under 18 år (90/10 %), C Lite sannsynlig at 

søkeren er under 18 år (70/30 %); D Tvil (50/50 %), E Under 18 år /mer enn 50 % sannsynlig. 

F Over 16 år (100 %), G Svært lite sannsynlig at søkeren er under 16 (90/10 %), H lite 

sannsynlig at søkeren er under 16 år (70/30 %), I tvil om under 16 (50/50 %), J Under 16 (mer 

enn 50 % sannsynlig)  

 



(Det vises her til UDIs praksisnotat - PN 2010/034 ”Behandling av asylsaker fra enslige 

mindreårige søkere – særlig om aldersvurdering)  

 

e. Dersom EMA mener aldersundersøkelse (og eventuelt språktest) gir uriktige resultater 

får EMA og representant anledning til å uttale seg om dette. Uttalelsen fra EMA og 

representant blir tatt med i selve asylintervjuetrapporten. Representant må be om tilstrekkelig 

tid til nødvendige drøftinger mellom EMA og representant og tid til å føre inn i asylrapporten 

merknader.  

 

f. Dersom EMA og representant ikke rekker å utarbeide en uttalelse om for eks. alder under 

selve asylintervjuet fordi det blir for dårlig tid. Må representanten vurdere å be om 

tilleggsintervju en annen dag eller representant må be intervjuer om å få ettersende dette 

innen få dager.  

 

g. Dersom det under intervjuet fremkommer helseopplysninger som kan ha betydning for 

asylsøknaden, og/eller nye opplysninger om alvorlig sykdom blir kartlagt. Må representant 

be UDI om å fremskaffe dokumentasjon om sykdom, funksjonshemning, tortur, i etterkant av 

intervjuet.  

 

h. Ved kontakt med UDI etter asylintervjuet brukes e-postadresse: bfe@udi.no eller telefon 23 

35 15 00 og be om forværelset i Barnefaglig enhet.  

 


