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Bakgrunn
Ukraina – HVA 

Ikke noe nytt at mennesker er på flukt i 

Europa (Syria 2015, Balkan 90-tallet)

Kortvarig flukt

Mest til naboland men etterhvert sprer 

seg til hele Europa 

Noen kommer direkte til private hjem og 

noen kommer til mottak
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Bakgrunn Ukraina – Hvem?

Innbyggertall* 41 588 354

Forventet levealder Menn: 66,8 år

Kvinner: 76,6 år

Fertilitetsrate 1,4

Spedbarnsdødelighet 7,2 per 1000

Befolkning i urbane strøk 69,5%

Kilder: UNdata Country Profile Ukraine 2021; *UKR Statistics Bureau 2021 

Figur: State statistics service Ukraine. http://www.ukrstat.gov.ua/

• Ukrainas demografi preges av lave fødetall og en aldrende befolkning. 

➢ Seleksjon av befolkningen som flykter –de sykeste eller mest utsatte 
klarer ikke å flykte eller flykter til nærmeste land 

➢ Forventer en høy andel kvinner og barn – ingen evidens at de er syke 
➢ Enslige barn og unge
➢ Eldre mennesker



Hva vet om sykdomsbyrde?
Ikke-smittsomme sykdommer i Ukraina - I

Ikke-smittsomme sykdommer forårsaker ca. 91% av dødsfall i Ukraina.

Hovedsakelig (84%): hjerte-/karsykdommer (66%), kreft (13%), diabetes, kronisk 

lungesykdom og psykiske lidelser.

7% av voksne med diabetes (sannsynligvis underestimert)

Insidens av kreft 371.8 per 100 000 (n = 162 594) 
Menn: lunge, prostata, tykk-/endetarm, mage og blære
Kvinner: bryst, tykk/endetarm, livmor, livmorshals og eggstokk.

7% av voksne KOLS og 3% astma (sannsynligvis underestimert)

Nesten 20% med kronisk nyresykdom

Fungerende helsesystem 

Kilder: WHO. Ukraine crisis. Public Health Situation Analysis – Refugee-hosting countries 17 March 2022

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/publications-and-technical-guidance/ukraine-crisis.-public-health-situation-analysis-refugee-hosting-countries,-17-march-2022


Hva vet om risikofaktorer?
Ikke-smittsomme sykdommer i Ukraina - II

Høy andel med risikofaktorer
• 33% har 3-5 risikofaktorer for hjerte-/karsykdommer og 60% har 1-2 risikofaktorer
• 59% overvektig og 25% fedme; kvinner (30%), menn (20%)
• 35 % (voksne) - 70 % (60-69år) har hypertensjon, hvorav 85% er uoppdaget, ubehandlet eller dårlig 

kontrollert
• 41% forhøyet kolesterol
• 34% røyker (menn 50,3%; kvinner 16,7%)
• Alkoholbruk er hyppig (50-66%). «Heavy episodic drinking» menn (29,5%), kvinner (9,4%). Estimert 

5,5% alkoholavhengighet eller skadelig bruk av alkohol

Psykiske plager
• Lav bevissthet og stigma tilknyttet mental helse
• 12,4% voksne med symptomer på klinisk depresjon, ca. 3,2% med depresjon får behandling
• Reaksjoner pga. flukten, manglende støtteapparat og/eller medisiner

Kilder: WHO. Ukraine crisis. Public Health Situation Analysis – Refugee-hosting countries 17 March 2022; WHO. STEPS: prevalence of noncommunicable disease risk 
factors in Ukraine 2019.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/publications-and-technical-guidance/ukraine-crisis.-public-health-situation-analysis-refugee-hosting-countries,-17-march-2022
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336642/WHO-EURO-2020-1468-41218-56060-eng.pdf


Hva kan vi forvente?

Vesentlig sykdomsbyrde av blant annet hjerte-/ 

karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk 

lungesykdom i en aldrende befolkning 
➢Rask oppfølging mht medisinbruk 

Høy forekomst av enkelte smittsomme sykdommer 

som TB og hiv 

Akutte traumer og helsebehov som følge av 

krigssituasjonen, inkludert psykisk helse og skader

Betydelig etterslep i barnevaksinasjonsprogrammet

WHO. Ukraine crisis. Public Health Situation Analysis – Refugee-hosting countries 17 March 2022 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/publications-and-technical-guidance/ukraine-crisis.-public-health-situation-analysis-refugee-hosting-countries,-17-march-2022


)

www.thelancet.com Published online March 11, 2022 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00477-9 

Mor barn helse 
Gravide kvinner/spebarn 

Forventet 2000 fødsler i de neste 4 ukene 

(naboland)

Ikke registret undernæring blant barn før 

krigen 

Mangel på jern/folinsyre

Dårlig tilgang til mat under flukten 

WHO. Ukraine crisis. Public Health Situation Analysis – Refugee-hosting countries 17 March 2022 
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Flyktningers helsebehov i Norge 
Behovene på helsesiden vil til dels avhenge av alderssammensetningen blant de som ankommer, og vil kunne endre seg 
avhengig av ankomsttidspunkt: som regel økes med tid

Etter hvert vil flere ha hatt redusert tilgang til helsetjenester (inkl. mangel på medisiner) over en periode/Dårlige 
sanitære forhold  under reisen /Kulda underreisen/Ulike psykososiale behov

Helsetjenestene må derfor gjennomføre grundig kartlegging, lage oppfølgingsplan og sikre kontinuitet i behandlingen

Flyktningenes psykiske helsebehov bør ivaretas ved å organisere inkluderende og tilgjengelige forebyggingsprogrammer; 
styrke psykisk helse som en del av generelle helsetjenester og sikre riktig utredning, diagnostisering, behandling og 
rehabilitering når det er nødvendig. 

Flyktninger kjenner lite til sine rettigheter og kan være i en svak posisjon for å utrykke sine helsebehov. Behov for 
informasjon rundt gangen i det norske helsevesenet og om rettighetene sine

Det finnes forskning som viser at trygghet, stabilitet, muligheten til å bruke egne ressurser og å vite hvordan man navigerer i 
systemet er noe av det viktigste flyktningene trenger når de ankommer.

Kartlegging av fagfolk med ukrainsk bakgrunn og blant de som kommer slik at de kan bidra 


