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Møte om: Fagråd for innvandrerhelse Referat 
Møteleder: Hege Linnestad  
Dato: 06.08.2020 
Referent: Gro Saltnes Lopez 
Saksnr: 09/4847-146 
  
Til stede: Fra Fagrådet: Mariette Lobo, Mette E. Eriksen, 

Warsame Ali, Sameer Bhargava, Zemir Popovac, Mehdi 
Farshbaf, Solvei Skogstad, Esperanza Diaz og Nancy 
Herz. Fra Helsedirektoratet: Øyvind Giæver, Anita 
Thorolvsen Munch og Gro Saltnes Lopez (referent). 
Anja Bredal (OsloMet) deltok under sak 1 og Linnea 
Näsholm (Helsesenter for papirløse, Oslo) under sak 2. 

  
  
 

Referat fra møte i fagråd for innvandrerhelse 17.juni 

1. Innlegg ved Anja Bredal, OsloMet, leder av regjeringsoppnevnt ekspertgruppe; rapport 
om etterlatte barn og unge i utlandet. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefaler-at-etterlatte-barn-far-egen-
talsperson/id2703628/  
Se vedlagte presentasjon. 
 
På grunn av kort tid fikk ekspertutvalget ikke gjort gjennomgang av enkeltsaker. Mandatet 
forutsatte at det skulle være samtykke fra involverte, noe som er vanskelig for de under 18 
år som måtte ha samtykke fra foreldre.  
 
Ekspertutvalget ville inkludere hjelp til de unge i forkant og i etterkant av 
utenlandsoppholdet. De intervjuet ti unge som har opplevd ufrivillige utenlandsopphold.  
De har også hatt samtaler/møter med familiemedlemmer.  
 
Konklusjonen er at de unge ikke får god nok hjelp, at det er stor variasjon, og at mange unge 
må ordne alt selv.  
 
Det er en systematisk skjevhet med tanke på de hjelpespor som er trukket opp; spesielle 
funksjoner er trukket opp i arbeidet mot æresrelatert vold. For eksempel 
integreringsrådgivere ved enkelte ambassader.  
 
Det er ikke godt nok koordinert det som gjøres i arbeidet mot barnebortføring og 
tvangsekteskap. En bør blant annet se på hvordan Bufdir er innrettet med internasjonal 
enhet og operativt samarbeid med utestasjoner. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefaler-at-etterlatte-barn-far-egen-talsperson/id2703628/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefaler-at-etterlatte-barn-far-egen-talsperson/id2703628/
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Helse har vært fraværende i forhold til denne tematikken. Æresrelatert vold relatert til 
helsevesenet er særskilt nevnt og kjønnslemlestelse har vært i fokus, men ikke noe annet.  
Det er ikke god nok kompetanse i helsetjenestene om dette. Og noe lar seg ikke behandle. 
 
Det frarådes å "ende opp i grøfta der man sier at foreldre ikke skjønner noe". Noen foreldre 
har valgt eller sett seg nødt til å søke helsehjelp i hjemlandet. 
 
Det planlegges et seminar til høsten, der også helse er på agendaen. Anja Bredal oppfordret 
fagrådet til å ta kontakt. 
 
Spørsmål/innspill fra fagrådet 
Mette viste til erfaringer fra pasient- og brukerombudet i Finnmark med at personer fra 
Polen og Russland foretrekker helsehjelp i hjemlandet, da de mener den somatiske 
helsehjelpen er for dårlig i Norge.  
 
2. Helsehjelp til papirløse under Covid-19, ved Linnea Näsholm, leder av helsesenter for 
papirløse i Oslo  
Se vedlagte presentasjon. 
Linnea har vært koordinator for psykisk helse siden 2012. Hun orienterte om forskriften om 
rett til helsehjelp for personer uten fast opphold i riket fra 2011 som gir rett til øyeblikkelig 
helsehjelp og helsehjelp som ikke kan vente. Gravide har rett til svangerskapsoppfølging- og 
avbrudd. Smittevernloven gjelder alle som oppholder seg i Norge.  
 
Helsesenteret fungerer som et utvidet fastlegekontor – mellom akutt helsehjelp og 
spesialisthelsetjenesten. Gjør mange henvisninger til spesialisthelsetjenesten.  
Henviser, følger opp, gir medisiner og utreder; alt som primærhelsetjenesten tar seg av.  
 
Helsesenteret har en ambisjon om at senteret skal bli overflødig.  
De har avtale med Diakonhjemmet sykehus, men tilknytningen til primærhelsetjenesten er 
ikke bedret. 
 
120 nasjonaliteter er registrert på helsesenteret. 50 % menn/kvinner. 120 barn.  
Det er et mangfold blant brukerne; asylsøkere med avslag, studentvisum/arbeidsvisum som 
har gått ut, menneskehandel. Noen har aldri vært registrert, noen er nylig ankommet og 
noen har vært i landet i 20 år. 
 
Det er mye "fastlege-problematikk" og kronikere med diabetes, og reproduktiv helse. De har 
rett til helsestasjon men det er ikke reelt å gå til helsestasjonen. Helsesenteret fungerer som 
henvisningsinstans og de får også henvisning fra helsestasjoner.  
 
Noen papirløse er redde for å oppsøke sykehus pga krav om betaling. Noen sykehus innkaller 
kvinner for å diskutere betaling i forkant av fødsel. Mange ønsker derfor å føde hjemme. Det 
koster fra 45 000-150 000 kr for fødsel og det er ingen refusjonsordning/subsidiert 
helsehjelp. Men det kan ikke kreves forhåndsbetaling. Gratis abort har de krav på, men ikke 
krav på prevensjon så det tilbyr helsesenteret.  
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Det er mange med tannplager, råtne tenner og infeksjoner. Tannlegevakten i Oslo har stengt 
døren for denne målgruppen, og tar nå kun imot barn.  
 
Det har vært et tilfelle hvor en papirløs kvinne med kreft døde på grunn av for sen 
behandling. Det tok så lang tid at hun kun fikk palliativ behandling.  
 
Det er mange som har behov for psykisk helsehjelp. Det er vanskelig å komme gjennom hos 
DPS. Papirløse blir lagt inn akutt, om det er fare for eget eller andres liv, men når de skrives 
ut, skrives de ut uten videre oppfølging.  
 
Noen kommer langveisfra for å få hjelp ved senteret. Det er åpent fire dager i uken.  
 
Med korona og nedstengningen fikk ikke lenger frivillige pensjonister jobbe og mange som 
jobber i helsevesenet fikk ikke lov av arbeidsgiver å jobbe frivillig på Helsesenteret.  
Helsesenteret er bekymret for målgruppen; når de trenger hjelp, samtaler, oppfølging, 
prøvesvar som må følges opp. Dette er en gruppe som når de blir syke er mer i risikogruppe 
– de har ikke sosiale rettigheter til mat og bolig, eller arbeid og likeverdig helsehjelp.  
Hvem skal følge opp at de får den helsehjelpen de trenger, inkludert karantenetiltak?  
Helsesenteret stengte 13. mars; deretter har de hatt tilbud med 1 sykepleier og 1 
miljøarbeider i bakgården.  
 
Det er mer mangel på mat for det er stengt hos de som deler ut. De papirløse flytter mer 
rundt og bor noen uker her og der. Flere kvier seg for å ta imot hjelp.  
Det er en sårbar gruppe, som lever fra dag til dag over tid.  
 
Røde kors har gjort en undersøkelse i de 6 største byene om tilgang til helsehjelp, mat og 
bolig. Det er ulikt hva kommunene gjør og hvordan de tenker og hvilke tilbud de har hatt før 
og i denne perioden.  
 
Helsesenteret har kontaktet Oslo kommune om smitteverntiltak. Det har vært 
mye frem og tilbake om hvem som skal følge opp; om det er under Helseetaten eller 
Velferdsetaten. De har uansett bedre dialog med kommunen i denne perioden enn de har 
hatt tidligere. Mange har vist interesse, og vil høre hvordan det går med målgruppen; media, 
politikere, partier, Pasient- og brukerombudet. Mange har flagget saken og bidratt til et 
ekstra «push». Nå har de fått noen nye frivillige, og pensjonister er mer tilbake, unntatt de 
som er i risikogrupper.  
 
Trondheim omtales som en "by for menneskerettigheter" – her får papirløse fastlege og 
psykolog, fysioterapeut, jordmor, og tilgang til medisiner. Helsetilbud man får avhenger av 
hvilken kommune man bor i. Det er ikke bra for pasientsikkerheten.  
 
Helsesenteret har sendt innspill til partiprogram til politiske partier for å sikre at papirløse 
får rett til nødvendig helsehjelp. De mener løsningen er at forskriften fra 2011 endres slik at 
papirløse får full tilgang til helsehjelp. Det er nødvendig å få på plass en finansiell ordning 
som gir behandler refusjon og pasient rett på subsidiert helsehjelp. Papirløse må få tilgang til 
allmennlege/fastlege og reell tilgang til henvisning til spesialisthelsetjenesten.  
Norge har i mars i år fått kritikk av FN for mangelfull tilgang til helsehjelp for papirløse. 
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3. Informasjon om korona til innvandrerbefolkningen og Helsedirektoratets 
kommunikasjons- og kampanjearbeid, ved Øyvind, Gro og Anita Thorolvsen Munch, 
kampanjeteamet i divisjon folkehelse og forebygging 
 
Se vedlagte presentasjoner.  
Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet etablert en arbeidsgruppe for 
informasjon om korona til innvandrerbefolkningen. I arbeidsgruppen er fagrådslederen med, 
i tillegg til medlem i Helsedirektoratets brukerråd fra Rådet for innvandrerorganisasjoner, 
IMDi og representanter fra Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Arbeidsgruppen 
møtes jevnlig og skal bidra til at helsemyndighetene når ut med informasjon til 
innvandrerbefolkningen. Arbeidsgruppen har utarbeidet ulike arbeidsunderlag: Oversikt over 
tiltak, problemstillinger, tilskuddsordninger, oversatt informasjon og nøkkelkontakter i 
innvandrermiljøene. All informasjon om korona på Helsenorge.no er på engelsk i tillegg til 
norsk.  
 
Det har skjedd mye siden forrige fagrådsmøte og de første innspillene fra fagrådet 11. mars 
til kampanjearbeidet og budskapene til befolkningen. Helsedirektoratet har gjort seg nyttige 
erfaringer som tas med når vi er tilbake til "normalen".  
 
IMDi har fått et nytt og utvidet mandat for å koordinere og rapportere på hva som gjøres ift. 
innvandrere i koronasituasjonen. Det er fokus på informasjonsarbeid fra offentlig sektor og 
samspill med frivillig sektor som er tildelt midler for å bidra til at de som trenger informasjon 
skal få det. Det har vært et tverrdirektoralt møte i regi av IMDi med mange deltakere som 
viste at det er ulike tilnærminger fra ulike direktorat. Hdir har oversatt relativt mye, og ser at 
det er behov for å gjøre enda mer for å implementere det som er oversatt og sikre at 
informasjonen når ut. Noen andre direktorater oversetter lite, og stort sett kun til engelsk og 
er mindre i direkte kontakt med innvandrermiljøene.  
 
Anita Thorolvsen Munch fra Kampanjeteamet i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet 
orienterte om arbeidet rettet mot innvandrerbefolkningen. I starten var budskapet å 
«Ta vare på de mest sårbare blant oss». 
  
Hittil er det laget mer enn 45 filmer, oversettelser til mange språk, et stort antall plakater,  
Snapchat. 2,5 mill. visninger, 918 000 unike snapchatere, 3 mill. visninger på Facebook. 
"Hele Norge har sett alt materiell 20 ganger hver". 
 
All Covid-19 informasjon ligger på to språk; og en samleside med informasjon på mange 
språk. Informasjon og kommunikasjon vurderes fortløpende, inkludert oversettelser til ulike 
språk. Helsedirektoratets kampanjeteam jobber med influencermiljøer og har kontakt med 
ulike miljøer og med frivillige.  
 
Utgangspunktet er «One size does not fit all» og at det er behov for målrettede tiltak.  
I "fredstid" jobbes det mot mindre målgrupper men i koronasituasjonen har det vært 
spesielt fordi en skulle "snakke til alle samtidig". Da er det viktig å vite hvilke kanaler man 
skal bruke. En har blant annet benyttet seg av Printboards (plakater som kan printes ut og 
henges opp) i byen, sosiale medier; dark posts på ulike språk for ulikt materiell;  
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TV, radio, YouTube, aviser og presse. Helsedirektoratet monitorerer ukentlig hvordan en når 
ut med informasjonen og følger med på antall klikk, og hvor mange som går videre til 
oversatt informasjon på Helsenorge.no.  
 
Akkurat nå er en i ferd med å oppsummere. Så langt ser en at det ikke er jobbet godt nok 
med det flerspråklige og at en først tenker norsk, for deretter å tilpasse til andre språk. En 
har ikke hatt tid til å kjøre separate språk. Det er en utvikling i å tenke helhetlig. En lærdom 
er at all kommunikasjon skal være kultursensitiv og på flere språk. Det er en ydmykhet i 
forhold til at en har forsøkt å nå ut på flere språk, og at det er vanskelig å nå ut til alle. En er 
avhengig av allianser som kan ta budskapene ut i flere miljøer. For tiden holder en på med 
oversettelser og voicing av kampanje om risikogrupper. Det er også en kampanje om 
viktigheten av å teste seg som er under arbeid og en kampanje som omhandler 
korttidssysselsatte/sesongarbeidere.  
 
Innspill fra fagrådet: 
Hva vet Helsedirektoratet om hvordan budskapene blir mottatt av de ulike målgruppene? Er 
det noen måte å vite hvordan dette oppfattes i målgruppene?  
 
Helsedirektoratet har fått gode tilbakemeldinger i kommentarfelt – de får det opp i sin profil.  
At de har klikket seg videre er en indikasjon på at en har truffet. Helsedirektoratet har hatt 
mest kontakt med somaliske organisasjoner og talspersoner fra de somaliske miljøene, da 
det var her smitten var størst i begynnelsen og det ble tidlig etablert samarbeid og gitt noe 
økonomisk støtte.  
 
Det ble opplyst fra fagrådet at IMDi nylig har lyst ut et prosjekt om hvordan dette har 
kommet ut og blitt oppfattet av målgruppene; hvilken informasjon som nådde ut og hvordan 
ble den mottatt. Det kan være lurt å ha litt is i magen, for det er mye kunnskap som kommer 
om en stund.  
 
Helsedirektoratet erkjenner at det til dels har manglet brukerinnsikt i kampanjearbeidet. En 
har ikke testet budskap før de har gått ut. Det ville man gjort i fredstid; da brukertester man 
før lansering.  
 
Helsedirektoratet har erfart at det har vært en styrke at mange frivillige også har informert 
om korona.  
 
Det ble vist til tilskuddsordning fra IMDi til informasjon om korona til 
innvandrerbefolkningen på 6 millioner og deretter 10 millioner. Det ble påpekt at dette har 
vært på bekostning av andre tilskudd til innvandrerorganisasjoner.  
 
4. Overrepresentasjon av innvandrere blant innlagte og døde som følge av Covid-19 i flere 
land. Hva er årsakene, og betyr dette at fagrådet bør gi andre råd til myndighetene enn de 
vi allerede har gitt angående innvandrerhelse? ved Mariette 
Mariette innledet om at myndighetene var litt bakpå i starten av koronapandemien i forhold  
til å informere innvandrerbefolkningen, men at de "kastet seg rundt" ganske snart. Men det  
er også andre forhold som er viktig når det gjelder smittesituasjonen. Det har vært litt  
fremme i media, men ikke tilstrekkelig. Forhold som trangboddhet i Oslo og andre store byer  
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og smitte i familien. Det bør tilbys bolig til andre i familien. Innvandrere rammes hardere ser  
en fra USA og England. De er mer utsatt pga mer utsatte grupper, trangboddhet, utsatte  
yrker, ulikhet i helse, høyere forekomst av diabetes og andre risikogrupper, helsemessige  
konsekvenser av diskriminering. Det ser ut som sykdommen blir mer alvorlig hos noen  
innvandrere. Det sammensatte bildet har ikke kommet godt nok frem. Ved gjenåpningen  
forventet man at alle stilte på lik linje og det ble ikke tatt høyde for frykt i innvandrerfamilier.  
Familier er redde for å sende barn tilbake til skole/barnehage. Et spørsmål er hvordan man  
kan ta høyde for tilrettelegging nå når det er mer normalisert. 
 

Det har for noen vært en økonomisk krise der særlig innvandrere og kvinner rammes ved 
permittering og vi kan forvente mange konkurser. Arbeidsledighet og økonomiske vansker 
kan øke risikoen for vold i nære relasjoner. 
 
Pandemien har synliggjort årsakene som muligens ligger bak høyere andel innlagte med  
innvandrerbakgrunn (1/3 i en rapport fra april). Det er ikke noe politisk trykk på å gjøre  
endringer og gjøre noe med levekår. Kan fagrådet få frem kompleksiteten i dette? 
 
LDO har samarbeid med Dansk institut for menneskerettigheder om en bestilling påforskning  
om hvorfor andelen med innvandrerbakgrunn er så høy blant de smittede.  
 
Diskusjon i fagrådet: 
 
Fagrådet kan bidra til mer fokus på forskning på området og bruke anledningen til å vise  
kompleksiteten og synliggjøre mangelen på en nasjonal strategi som aldri ble fulgt opp. 
Det viser tydelig behovet for en ny innvandrerhelsestrategi som omfatter sosiale  
determinanter i innvandrerhelse. Sosiale helseforskjeller forsterkes; og det er mange  
innvandrere med dårligere levekår. Det er ikke noe helt nytt men det er mye av det samme  
om språk, helsekompetanse og levekår. 
 

Det kan være et dilemma å kommunisere til personer med språkvansker når det er behov for  
å få ut informasjon fort og en må forenkle budskapet om at korona er farlig, at det er viktig  
med god hygiene og å holde avstand. I begynnelsen er det viktig å få frem alvoret, og ikke  
skape rom for spekulasjoner. Når en skal nå ut med noe som er alvorlig kan en forenkle så  
mye at det blir vanskelig å nyansere igjen etterpå. 
 
Spørsmålet er hva fagrådet kan gjøre og når det bør gjøres. Det var ulike synspunkter i  
fagrådet, der noen mente det ville være lurt å vente til kunnskapsgrunnlaget er bedre mens  
andre mente at en ikke bør vente og at en heller bør være proaktive, og om mulig bidra til  
forebygging av en ny oppblomstring av koronaviruset i innvandrerbefolkningen. 
 
Det ble foreslått å oppsummere hva en har lært så langt. Det finnes allerede evidens og det 
vil være mulig å lage en poengtert liste ved ny oppblomstring, der en beskriver hva som bør 
gjøres, på kort og på lang sikt.  
 
En bør heller ikke glemme at noen innvandrergrupper er underrepresentert når det  
gjelder smitte. Det er nesten ingen fra Syria, og de er muligens totalisolert med psykiske  
utfordringer i etterkant. Vi vet ikke hva som er årsaken til at de ikke er representert. 
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Det ble anbefalt å gå inn i de anbefalingene fagrådet allerede har gitt til Helse- og  
omsorgsdepartementet i april og prioritere for eksempel 5 av punktene. 
Det kan være et godt tidspunkt for å nå ut med anbefalinger for nå er kanskje politikerne  
mer lydhøre og pengene har sittet løst.  

 
En bør knytte sammen strategi for innvandrerhelse og sosiale helsedeterminanter. Det bør  
lages en helhetlig plan som tar hensyn til innvandrerbefolkningen. Det er uvisst om det blir  
ny oppblomstring av korona, men det vil sannsynligvis komme liknende tilfeller med smitte i  
deler av innvandrerbefolkningen.  
 
Oppfølging: 
Fagrådet lager en kronikk om sosiale helsedeterminanter og etterlyser ny  
innvandrerhelsestrategi. Mariette, Esperanza, Hege og Mehdi utgjør gruppen som skal jobbe  
med dette. 
 
5. Helsehjelp til papirløse i Bergen og forskningsprosjekter om covid-19 og innvandrere, 
ved Esperanza 
Det er samme gruppe som i Oslo; sammensatt, kroniske sykdommer, psykiske helseplager,  
liv som er uforutsigbare, vanskelig å overholde tid, redsel for politi, og redsel for å dele  
informasjon.  
 
Esperanza har vært frivillig lege i flere år. Senteret måtte stenge, men siden det ikke er en 
del av det offisielle systemet var det ikke tilgang på masker og utstyr. De snakket med 
Bergen kommune, som åpnet for å ta imot papirløse i Bergen kommune. Esperanza har 
arbeidet som lege for papirløse i kommunen, to dager i uken i denne perioden. Samarbeid 
med kommunen fungerte godt. Mange papirløse gikk både til kommunen og til Kirkens 
bymisjon og skilte ikke de to fra hverandre. Det tar tid å få de papirløse til å stole på 
systemet.  
 
Det var problemer med at de ikke kunne ta imot pasienter med luftveisproblemer; de  
papirløse falt mellom to stoler, fordi luftveisklinikken (tilsvarende feberpoliklinikk) ville ikke  
ta imot de uten ID i koronasituasjonen, mens legevakten sendte dem til luftveisklinikken. De  
ble kasteballer i systemet. De svakeste i samfunnet viser hvor systemet er sårbart, og hvor  
det er hull.  
 
Det jobbes med å ikke miste momentum; en phd student opprettholder  
samarbeidet med Bergen kommune. Det er mulig at Bergen kommune påtar seg oppgaven  
med å inkludere papirløse på lik linje med asylsøkere, i påvente av fastlege.  
En har jobbet godt opp mot kommunen og avtalen forlenges ut året. En kan ikke tilby  
«drop-in» klinikk, men den gjenåpnes snart av Bymisjonen. Den må evt. lukkes ved økt  
smitte.  
 
Senter for migrasjonshelse (SEMI) er gratis for pasientene. De betaler ikke for  
fastlegetjeneste, men de må betale for medisiner og transport. Helsesenteret kan betale for  
medisiner og transport så det er billigere å komme til helsesenteret, men det er mer stabilt å  
komme til SEMI.  
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INNCOVID.no:  
Det ble etablert en gruppe med forskere fra Somalia, Syria, Polen, noen spansktalende land  
og Sri Lanka. De fikk godkjenning av REK og tilskudd fra Damm-stiftelsen på 175 000 kr. til å  
finne ut hvordan ulike innvandrergrupper har opplevd situasjonen og informasjonen relatert  
til Covid-19. Funnene så langt viser at mange har forholdt seg til informasjon fra hjemlandet,  
noe som kan være farlig under en pandemi fordi situasjonen er ulik fra land til land.  
 
Syrerne er ikke i statistikken; de isolerer seg. Det tok tid før polakker kom på statistikken  
over smittede.  
 
Spørreskjemaet stenger på fredag. Det har vært vanskelig å få svar fra personer fra Somalia,  
men ellers er det mange svar. Det er over 500 respondenter. Sentralt i undersøkelsen er  
dette med tillit og hvordan de har innhentet informasjon.  
 
6. Runde med medlemmene om erfaringer og relevante aktiviteter ifm Covid-19, og/eller 
andre relevante saker 
Jon: Mye fra forskningens side – hvordan nærme seg. Innhentet befolkningsundersøkelse, 
men få med innvandrerbakgrunn. Det vil snart komme mye kunnskap. Forskningsrådet er 
særs på, det skal være mange prosjekter som er oppfordret til å ta opp COVID 19-
situasjonen. Det er en frist til Forskningsrådet til høsten om samarbeidsmidler. Her er det 
konkrete samarbeidsprosjekter hvor en kan mene mye om hva forskningen skal gå ut på. 
Fagrådet bør vurdere å ta kontakt med de rette personene og spille inn. Det bør være en 
tydelig enhet/institusjon som deltar, kanskje Helsedirektoratet? 
 
Mariette: LDO har samarbeid med Dansk Institut for menneskerettigheder. LDO har levert 
innspill til koordineringsgruppen for sårbare barn og unge (Bufdir) og rapportert hver 14. dag 
om situasjonen for barn og unge ifm korona. De har blant annet fokusert på minoritetshelse 
og situasjonen når barnehage og skole åpner og liten tilgang til skolehelsetjeneste fordi 
mange helsesykepleiere var satt til å jobbe andre steder. Mange barn er utsatt for vold 
hjemme og trenger hjelp, og alle har ikke blitt fanget opp under nedstengingen. En har sett 
at det er mange som sliter med dårlig psykisk helse, tvang og negativ sosial kontroll, og at 
det er behov for at skolehelsetjenesten bygges ut.  
 
Mehdi: På Nesodden har de tilrettelagt for kontakt med helsetjenesten på 5 aktuelle språk. 
De har hørt med flyktningene om hvordan de har opplevd informasjonen via sms – 
tilbakemelding om at de fikk info på eget språk. De har ikke fått noen negative 
tilbakemeldinger.  
 
Mehdi er på vei ut av jobben som kommunepsykolog på Nesodden. De ansetter nå en fast 
psykolog på innvandrerhelse. Mehdi begynner i ny stilling i Oslo kommune fra 17.august. 
 
Sameer: det planlegges opprettelse av ressurspoliklinikk i Vestre Viken, etter modell fra 
innvandrerpoliklinikk i Danmark, men denne favner bredere. Personer med 
innvandrerbakgrunn presenterer gjerne symptomer annerledes. Dette skal være en 
poliklinikk for komplekse sykdomsbilder som ikke bare kan håndteres med biomedisinske 
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tjenester, men mer tverrfaglig med en helhetlig tilnærming. Poliklinikken skal samarbeide 
med primærhelsetjeneste og fastlege.  
  
En bygger på erfaringer med hvordan pasienter med minoritets- og majoritetsbakgrunn 
opplever det når de blir innlagt på sykehus. De har de samme spørsmålene og bekymringene 
uansett bakgrunn.  
 
Forskningsprosjekter på minoritetshelse satt på vent ut juli.  
 
Solvei:  
Ankomstsenteret og informasjonsarbeidet til NOAS preges av lave ankomster og 
grensekontroller og lite reisevirksomhet. Innreisebegrensingen er unntatt for asylsøkere. De 
som søker asyl får komme inn, men det er få. Det er mer de som alt har vært i Norge en tid.  
Nå er det få personer i ankomstsenteret, og flere i privat bolig. Det er 10 dager karantene på 
de som kommer utenfra. Det har så langt vært ett kjent tilfelle av Covid-19 i mottak.  
 
Flere har kommet og blitt internert på Trandum. Noen har blitt sluppet ut - kan også være de 
som har en sammensatt og vanskelig situasjon.  
 
NOAS har forsøkt å distribuere informasjon om rett til helsehjelp som er lagt ut på 
helsenorge.no. Virker som det blir godt brukt.  
 
NOAS har jobbet med spørsmål om å hente ut sårbare fra Hellas. De mener det har vært 
feilaktige fremstillinger i retorikken fra politisk hold mot å hente asylsøkere fra de overfylte 
leirene på øyene.  
 
Solvei har videresendt rapporter fra NOAS om situasjonen for personer i Norge med 
begrenset oppholdstillatelse. De kan evt. presenteres nærmere i et senere møte. Hovedfunn 
er at de ikke får tilgang til mange goder og rettigheter fordi de ikke har id-dokumenter, de 
må skaffe id for å få forlengelse/varig opphold, noe som kan være svært krevende.  
 
Det ofte dreier seg om sårbare (begrenset tillatelse gis til personer som får opphold av sterke 
menneskelige hensyn) og det er ikke noe systematisk tilbud om veiledning om hva en må 
gjøre for å oppheve begrensningene.  
 
Ved begrenset tillatelse får en ikke lenger rett til bosetting før første gangs fornyelse, hvilket 
innebærer langvarig opphold i mottak, også etter innvilgelse. I NOAS sin gjennomgang hadde 
familiene bodd i mottak i 7 år i snitt, hvorav 3 år etter innvilgelse.  
 
300 barn har begrenset oppholdstillatelse; det har en del praktiske konsekvenser og 
konsekvenser for psykisk helse. Gjennomgang av vedtak viste at det ofte er mangelfulle eller 
manglende vurderinger av barns beste.  
 
Mette:  
Det har vært forholdsvis få henvendelser til Pasient- og brukerombudene over hele landet i 
koronatiden. Det har vært litt flere henvendelser i Oslo-området. En hadde forventet å få 
flere henvendelser. Det har ikke vært klager på mangelfull informasjon. Det har begynt å ta 
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seg litt opp nå. Det er en bekymring for alt som skal tas igjen i helsetjenestene.  
 
I Finnmark er det nesten ikke smitte men befolkningen er likevel flinke til å følge 
smittevernrådene – folk er informert og tar det på alvor.  
 
Warzame:  
FHI planlegger en prevalensstudie som tar utgangspunkt i 7 store datasett som finnes. Nå ser 
en på hvordan en kan inkludere innvandrerbefolkningen i studien. Enhet for migrasjonshelse 
har spilt inn forslag til en suppleringskohort med oversampling av innvandrere og personer 
med lav inntekt. Warsame kan presentere undersøkelsen i et senere møte.  
 
Zemir: Klinikken (Favne psykologbistand) har vært i kontakt med HELFO fordi i starten av 
koronakrisen var det mange offentlige poliklinikker som ikke hadde gode nok online 
tjenester, og pasienter fikk ikke tilgang på tjenester de har krav på. De mest sårbare 
gruppene i samfunnet blir hardest rammet. De som kommer dårligst ut, er innvandrere.  
Når offentlige tjenester skulle digitaliseres, ble det utfordrende med bruk av tolk, og dårlig 
utstyr hjemme hos brukerne.  

Zemir har samarbeidet med Islamsk råd Norge (IRN) og muslimsk dialognettverk om en 
veileder for smittevern i moskeer. Det har også vært et godt samarbeid med 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om dette. 7. mai åpnet myndighetene for større 
samlinger og 8. mai ble veilederen ferdigstilt.  

Zemir har undervist på spesialistprogrammet for norske psykologer om migrasjonshelse og 
alle kull tar imot migrasjonshelse med åpne armer. Det har blitt tydelig at innvandrerhelse 
ikke bare er et begrep, men et fagfelt. Det er noe mer enn bare helse – som må tas på alvor.  
Det gjør det lettere å snakke om spesifikke løsninger.  
 
7. Oppsummering og eventuelt 
Fagrådet kan spille inn via arbeidsgruppen for informasjon om korona til 
innvandrerbefolkningen via fagrådsleder som deltar i arbeidsgruppen. Fagrådet kan 
gjennomgå anbefalingene fra april og se hva som er det viktigste som gjenstår.   
 
Zemir tok opp tilgang til og bruk av tolk. Det har vært en høy terskel for bruk av tolk i 
koronatiden.  
 
Forslag til tema for neste møte: rasisme og helse.  
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