
Om denne oversikten
Denne systematiske oversikten fra Campbell 
undersøker helsevirkningene, både for psykisk 
helse (PTSD, angst og depresjon), fysisk 
helse og sosial funksjonsevne, av å internere 
asylsøkere i interneringssentre. Oversikten 
omfatter ni studier fra Storbritannia, Japan, 
Canada og Australia.  
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Internering av asylsøkere i interneringssentre har 
negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse, 
både under interneringen og etter løslatelse. 

Hva ble undersøkt i studiene?
Antallet mennesker som flykter fra konflikter og 
forfølgelse, øker. Mange land bruker tøffe 
virkemidler for å avskrekke mennesker 
som  ønsker å søke om asyl. Et av de mest 
kontroversielle virkemidlene er å internere 
asylsøkere i interneringssentre. Antallet slike 
sentre øker. 

Det er viktig å forstå helsevirkningene av å 
internere asylsøkere. Veldig mange asylsøkere 
er allerede traumatisert av krig, folkemord 
eller fengsling før de migrerer. Slike opplevelser 
gjør dem sårbare og utsatt for helseproblemer. 
Internering kan forverre traumene de allerede 
har.  

Denne systematiske oversikten fra Campell 
undersøker om internering av asylsøkere har 
innvirkning på deres psykiske helse. Oversikten 
undersøker også om internering av asylsøkere 
har negativ innvirkning på deres fysiske helse og 
sosiale funksjonsevne.

Hvilke studier er inkludert?
De inkluderte studiene sammenlignet asylsøkere 
som ble internert, med asylsøkere som ikke 
ble internert. Til sammen ni studier oppfylte 
inklusjonskriteriene, og analyserte data fra 
åtte ulike asylsøkerpopulasjoner. Studiene ble 
gjennomført i fire land: Storbritannia, Japan, 
Canada og Australia. Alle studiene var ikke-
randomiserte.  

Seks av studiene ble utelatt fra analysen 
fordi det var viktige forskjeller mellom gruppene 
som ble sammenlignet, eller det ble vurdert at 
studiene hadde metodebegrensninger. Alle de 
utelatte studiene ble gjennomført i Australia, 
som har en politikk med obligatorisk internering. 



Hvordan påvirker internering den psykiske 
helsen?
Internering har negativ innvirkning på 
asylsøkeres psykiske helse. Nivåene av post-
traumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon og 
angst, både før og etter løslatelse, ble funnet å 
være høyere blant asylsøkere som ble internert, 
sammenlignet med asylsøkere som ikke ble 
internert. Effektenes størrelse var klinisk viktige. 

Alle studiene vurderte deltakernes psykiske 
helse, men ingen av dem rapporterte resultater 
relatert til fysisk helse eller sosial funksjonsevne.

Hvilke forskningsmessige og politiske 
implikasjoner gir denne oversikten?
 
Implikasjoner for politikere og beslutningstakere
Politikere bør vurdere mindre skadelige politiske 
virkemidler enn internering. Slike virkemidler 
kan omfatte krav om rapportering, meldeplikt, 
kausjon eller offentlig tilsyn. Virkemidler som 
begrenser menneskers bevegelsesfrihet, bør 
også overvåkes nøye, for å sikre at ikke disse 
også gir negative psykiske helseeffekter.  

Implikasjoner for forskning
Forskningen som oppsummeres i oversikten, har 
middels kvalitet. Videre forskning er nødvendig 
for å vurdere hvordan internering av asylsøkere i 
interneringssentre påvirker deres psykiske helse 
og sosiale funksjonsevne.  Det er også behov for 
en mer dyptpløyende, komparativ forståelse av 
hvilken innvirkning ulike interneringsforhold har 
på asylsøkere.

Mange asylsøkere er 
traumatisert av krig, 
folkemord eller fengsling 
før de migrerer, og 
internering kan forverre 
traumene de allerede har  

Hvor oppdatert er denne oversikten?
Forfatterne søkte etter studier som ble utført 
mellom november 2013 og januar 2014. 
Oversikten ble publisert i september 2015.

Hva er Campbell Collaboration?
Campbell Collaboration er et internasjonalt, 
frivillig, non profit-basert forskningsnettverk, 
som publiserer systematiske oversikter. Vi 
oppsummerer og evaluerer evidenskvaliteten 
på programmer innen sosial- og 
atferdsvitenskap. Vår målsetning er å hjelpe 
mennesker å ta bedre valg og bedre politiske 
beslutninger.
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