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Referat fra møte i fagråd for innvandrerhelse 21.september 

1.Velkommen og kort om aktuelle saker siden sist, ved fagrådsleder  
Hege ønsket velkommen til møtet.  
Det var en kort presentasjon av ny medarbeider i Hdir, avdeling levekår, Kadri Tammur, og 
hospitant/mastergradsstudent Betül Cokluk. Kadri skal jobbe med sosial ulikhet i helse og 
innvandrerhelse.  
 
2.Hovedfunn og anbefalinger vedrørende helse/helsetjenester i  
Torturutsatte i den norske asylprosessen, Fafo-rapport 2021:18  
ved Birgit Lie, medlem i redaksjonsgruppen.  
Se vedlagte presentasjon.  

- Prosedyrer for identifisering av torturutsatte - det er folkerettslige forpliktelser. Det 

skal ligge kodifisert – i forskrift eller lignende. 

- Rett til rehabilitering er uavhengig av oppholdsstatus. 

- Det er ikke et krav, men en anbefaling at man bruker Istanbulprotokollen.  

- Dokumentasjon av tortur er viktig både for å forebygge og styrke beskyttelse. 
Bekreftelse og dokumentasjon på at tortur og/eller CIDT (cruel, inhuman or 
degrading treatment) finner sted for etterforskning og kompensasjon. 

- Utredning av praksis har avdekket at torturkonvensjonen og Istanbulprotokollen er 

nærmest ukjent. Det er varierende kunnskap om tortur og annen grusom eller 

umenneskelig   behandling. Det er lite kunnskap om hva ofrene har krav på. 
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- Tortur gir ikke automatisk opphold, men fokuset bør være på framtidig risiko for 
forfølgelse.  

- Det er mangel på retningslinjer og rutiner og stor usikkerhet knyttet til betydningen 
av tortur i troverdighetsvurderinger og vurdering av asylstatus.  

- Det er mange konkrete anbefalinger i rapporten til ulike myndigheter/sektorer.  
- Anbefalingene til Helsedirektoratet er følgende: 

o En egen prosedyretakst for torturutredning slik som takst for 
spesialisterklæring. 

o Spesifisere i veileder IS-1022 at lege på Nasjonalt ankomstsenter skal vurdere 
om torturutredning kan gjennomføres på ankomstsenteret eller om det skal 
henvises til en spesialistutredning. 

o Lage samtykkeerklæring for helsepersonell for å kunne videreformidle 
informasjon om tortur til UDI. 

o Gi kompetanseheving om og dokumentasjon av tortur til leger og 
spesialisthelsetjenesten i form av obligatoriske og gjentatte, timetellende 
kurs.  

o Evaluer implementering og virkning av disse anbefalingene etter en 
femårsperiode i samarbeid med Utlendingsdirektoratet.  

 
- Se presentasjonen for øvrige anbefalinger til hhv Helse- og omsorgsdepartementet 

og Helsetilsynet.  
 
Spørsmål/innspill fra fagrådet: 

- Rapporten har en fin struktur med anbefalinger og tydeliggjøring av hvem som har 
ansvaret. 

- En fastlege har større sannsynlighet for å ha en innvandrer på kontoret, men ikke så 
stor for å ha en innvandrer med torturskader, og det er mange temaer i rapporten 
som handler om migrasjonshelse generelt. Det understreker behovet for en ny 
strategi for innvandreres helse, der tortur også er omfattet, med vekt på hvordan det 
kan identifiseres og tilgjengelige muligheter for å henvise pasienter hvis nødvendig, 
og obligatorisk kurs i bruk av tolk. 

- Det finnes kurs for helsepersonell om torturutsatte, men de er lite populære, blant 
annet fordi det ikke er egen takst knyttet til det, men også fordi det er følelsesmessig 
vanskelig og fordi man ikke har nok erfaring.  

- Eksisterende tilbud fra kompetansesentrene må også markedsføres bedre. 
 

3.Om den nye tolkeloven, ved Hanne Løfsnes, leder av Tolkeseksjonen, IMDi  
Se vedlagte presentasjon 

- Tolkeloven trer i kraft 1.1.2022. 
- Tolkeloven skal bidra til å sikre rettsikkerhet og forsvarlig hjelp og tjenester for 

personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. 
Hovedmålet er å tydeliggjøre offentlige organers ansvar for riktig tolkebruk. 

- Situasjonen har vært et underforbruk av tolketjenester i offentlig sektor og høy andel 
tolkeoppdrag med ufaglærte tolker.  

- Det er en overgangsperiode til 1.1.2027, dispensasjon, da de er redd for at det ikke 
finnes nok tolker. Lovens intensjon skal riktignok etterstrebes, for å kunne 
identifisere når det ikke er mulig å få tak i tolk. 
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- IMDi skal utarbeide overordnede retningslinjer for bestilling og bruk av tolk 
- Viktig med profesjonalisering av tolkerollen og at det avsettes tilstrekkelige ressurser 

til tolkeutdanningene ved Oslomet og HVL. Ordningene Tospråktesten, kurs i tolkens 
ansvarsområde (TAO) og autorisasjonsprøven for tolker har blitt kraftig styrket de 
siste årene. 

- IMDi kartlegger årlig tolkebruk i ulike sektorer.  
- FOU skal foreslå indikatorer for å måle effekt av tolkeloven, kvalitativt og kvantitativt. 
- Det blir mer vanlig med skjermtolking og digitale løsninger.  
- Vurdere hensiktsmessigheten ved ulike tolkeformer og ta hensyn til tilrettelegging og 

informasjon til tolken ved sårbarhet og sensitive temaer.  
  
Spørsmål/innspill fra fagrådet: 

- En studie blant tolker i Bergen har vist at tolkene opplevde å bli sett på som 
mindreverdige av legene. De ble ikke sett som del av et team. Det er viktig å 
understreke hva en kvalifisert tolk kan bidra med for å gjøre tolken til en del av den 
helhetlige innsatsen. 

- Det er mange som opplever at det er avsatt begrensede økonomiske ressurser til 
tolkebruk. Det bør være øremerka midler til tolkebruk. 

- Det er viktig med tydelige retningslinjer for situasjoner det tolkes i og at det gjøres 
klart når fjerntolking ikke skal brukes.  

- Det er mye usikkerhet rundt fjerntolking, når det kan brukes og hva som er forsvarlig 
utstyr, osv. 

- Det ble stilt spørsmål ved politiattest for tolker. IMDi ønsker innspill til utvidet 
hjemmel for politiattest. 

- Undervisningen om tolkebruk blir etterhvert obligatorisk på mange medisinske 
fakulteter, men man må jobbe for at ledelsen tar høyde for kostnadene. 

 
4.Helsekompetanse – delrapport 2, ved Christopher Le, Helsedirektoratet  
Se vedlagte presentasjon. 

- Det er et mønster der generell helsekompetanse har sammenheng med 
utdanningsnivå: de med lav utdanning og de med lav økonomisk status har lavere 
helsekompetanse. 

- Det er ikke signifikante forskjeller i helsekompetanse ut fra botid. Men kan også være 
at de yngre svarer ut fra erfaringer i hjemlandet. Det bør undersøkes nærmere. 

- Når det gjelder kommunikasjon med helsepersonell er det slik at personer som skårer 
på nedre del av skalaen for helsekompetanse opplever utfordringer med å forstå hva 
helsepersonell sier og diskutere egen helse. De som er på nivå 1 eller under opplever 
utfordringer med å beskrive sin helse. En større andel innvandrere opplever 
utfordringer, enn befolkningen for øvrig, i kommunikasjon med helsepersonell og 
størst er forskjellen på hvor lett det er å diskutere egen helse. 

5. Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 ved Bjørnar Alexander Andreassen,  
programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram, avdeling velferdsteknologi og  
rehabilitering, Helsedirektoratet  
I Helsedirektoratets koronaveileder er det et kapittel om rehabilitering etter covid-19. 



 

- 4 - 
 

Befolkningen skal ha lik tilgang til rehabiliteringstjenester uavhengig av bosted. 
Helsedirektoratet vil nå ut med informasjon om rehabilitering og tiden etter covid-19 
infeksjon. En vil spesielt rette arbeidet mot grupper med forhøyet risiko for å ha behov for 
rehabilitering etter covid-19, eller grupper det er særlig vanskelig å nå med 
informasjonstiltak. Det er muligens flere med innvandrerbakgrunn og med begrensede 
norskkunnskaper som ikke vet at det finnes et tilbud om rehabiliteringstilbud for de som 
opplever ettervirkninger. Helsedirektoratet ønsker å nå ut med informasjon om hva 
rehabilitering er og hvor rehabilitering kan gis; på sykehus, poliklinikk og/eller private 
aktører. Kommunene har ansvar for at tidligere covid-19 pasienter som har behov for det, 
får tilbud om rehabilitering. Prioriterte grupper en skal nå ut til er tidligere pasienter som har 
vært innlagt på sykehus med covid-19, som har innvandrerbakgrunn, yngre pasienter, 
pårørende, fastleger, ledere i tjenestene og organisasjoner. En skal oversette informasjon, 
informere om bruk av tolk, bruke sosiale medier, utvikle video, markedsføre 
rehabiliteringstelefon. Det skal være enkel og kort informasjon. Informasjonstiltak blir også 
utviklet spesielt til helsepersonell. Det skal gjennomføres brukerundersøkelser. Det skal 
utvikles en nettportal om senfølger av Covid-19.  
 
Spørsmål/innspill fra fagrådet: 

- I brukerundersøkelsen bør 40-50 % av informantene ha innvandrerbakgrunn, fordi en 
tilsvarende andel av innvandrere har vært innlagt med covid-19. 
Innvandrerbakgrunn/landbakgrunn bør registreres blant informantene for å kunne 
følge dette opp.   

- Det er viktig å bygge videre på kontakten med innvandrermiljøene som er etablert 
under pandemien og ikke la broene falle ned. Det er også viktig med finansiering av 
forskning og evaluering på sikt, når rehabilitering etter covid-19 er mindre aktuelt.  

- Mye av informasjonstiltakene er rettet mot de som har vært pasienter. Mange, også 
innvandrere, får beskjed om at det går over når de går til fastlegen. Men når skal 
pasientene få henvisning til rehabilitering? Viktig at fastlegene har god informasjon 
og kunnskap om rehabilitering etter covid-19. 

 
6.Ny nasjonal strategi om innvandreres helse – hvordan skal fagrådet jobbe videre?  
Øyvind Giæver innledet om status for Helsedirektoratets oppfølging av relevante tiltak i 
rapport fra IMDi sin ekspertgruppe. 
https://www.imdi.no/contentassets/c10db702b4fc4c25b6c0d2073a05617b/innvandrerbefol
kningen_under_koronapandemien.pdf  
Sosial ulikhet i helse og segregering er sentrale temaer i rapporten. Grete Brochmann har 
vært med i ekspertgruppen, blant annet på bakgrunn av NOUen Integrasjon og tillit fra 2017. 
Tillit i innvandrerbefolkningen er et sentralt tema også for det videre arbeidet.  
 
Helsedirektoratet kan kontakte saksbehandlere på innvandrerhelsefeltet i Helse- og 
omsorgsdepartementet etter at ny regjering er på plass. Det kan være hensiktsmessig å 
utforme et brev fra fagrådet til departementet, hvor en også ber om et møte. Fagrådet må 
ha gode argumenter for behovet for en ny strategi. Erfaringene fra pandemien kan være et 
godt utgangspunkt for dette. Her bør en både være prinsipiell og pragmatisk.  
 
Det ble vist til forestående regjeringsplattform som viktig for videre prosess med å jobbe for 
en ny nasjonal strategi, og evt. handlingsplan, for innvandreres helse. Det kan være 

https://www.imdi.no/contentassets/c10db702b4fc4c25b6c0d2073a05617b/innvandrerbefolkningen_under_koronapandemien.pdf
https://www.imdi.no/contentassets/c10db702b4fc4c25b6c0d2073a05617b/innvandrerbefolkningen_under_koronapandemien.pdf
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hensiktsmessig å sette seg godt inn i regjeringsplattformen for å se om det er aktuelle tiltak 
som fagrådet kan hekte seg på. Fagrådet kan ikke ha direkte kontakt med Stortinget eller 
politiske partier.  
 
Drøftinger i fagrådet: 

 Det er begrensa ressurser i fagrådet, men fagrådet kan eventuelt lage en appell med 

noen hovedpunkter. En kan samle tidligere anbefalinger knyttet til likeverdige 

helsetjenester.  

 Timingen er viktig. 

 Pandemien har vist at likeverdige tjenester ikke fungerer i fredstid heller.  

 Fagrådet kan vurdere å be om et møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 

(kommentar fra Hdir: må i så fall klareres med Hdir/HOD) 

 Det er behov for en tverrdepartemental og tverrsektoriell strategi 

 Fagrådet kan bruke medier til å nå ut med budskap, men huske å holde Hdir orientert 

 Plukke ut 3 tiltak/råd fagrådet mener er særlig viktig nå, som en kan "selge inn" til 

departement og ny regjering.  

Det er opprettet et sharepoint dokument for felles utarbeidelse av appell.  
 
7. Saker til neste og siste møte i denne fagrådsperioden, 7.desember  
Foreløpige forslag til saker: 

 Samisk sykepleierutdanning, ved Mette Elisabeth 

 Oppfølging og status for ny nasjonal strategi 

 Anbefalinger fra fagrådet til neste fagrådsperiode; evaluering og mandat 
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