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Svarpå brev fra PrebenAavitslandom helsetilbudettil asylsøkere

Takkfor henvendelsemedviktigebetraktningerpåkomplekseproblemstillinger.

1) Tilbudom helseundersøkelsetil alle nyankomneasylsøkere.
Sitatfra ditt brevav18.11.2015:
”Vi tror enslikanbefalingkanbidra til sløsingavressurser.!nbefalingen om at asylsøkerne
skalha konsultasjonmedbådelegeogsykepleiervirkeroverdrevet.Vårerfaringer at defleste
asylsøkerneer friskeog verkenhar akutte ellerkroniskesykdommer.Deter genereltingen
bevisfor at generellehelseundersøkelserbidrar til bedrehelse.Viønskerå prioritere
ressursenetil demsomer syke.Tidsfristenpå tre månederer problematiskfordi dennå faktisk
kaninntreffemensasylsøkerneer i akuttovernatting,før deer kommettil ordinærtmottak. Vi
serdet somlite hensiktsmessigå startehelseundersøkelseri akuttovernatting.”

Vedankomsttil Norgeskalalleasylsøkeregjennomføreen lovpålagttuberkulosescreening-
Hvorvidtandrehelseforholdenntuberkuloseblir tatt oppmeddennyankomne,variererfra
kommunetil kommune. Gruppanyankomneasylsøkereer i stor gradfriskeungemennesker.
Samtidiger deenutsatt gruppesomofte haren dramatiskhistorieogmindrekjennskapog
tilgangtil det vanligetjenesteapparatetennandre.Helsetilbudpåasylmottaker svært
varierende, uten normeringi forhold til antallbeboereognoengangersværtmangelfull.Det
harogsåvært klaresvakhetervedgjennomføringenavtuberkulosescreeningen,somtil nåhar
vært det enestefastepunktet for kontaktmellomhelsetjenestenogdennyankomne
asylsøkeren.Mankanaltsåikkegåut fra at desomtrengerhelsehjelpfangesopp.

Flerekommuner,somTrondheimogStavanger,har i flere år gjennomførten "førstegangs
helseundersøkelse"avallenyankomnei tråd medHelsedirektoratetsveilederIS-1022.I Oslo
er manogsåi gangmedå innføredenne. Undersøkelsensombeskrivesi IS-1022,er et
minstemålsomkanutvides. Denbeståravensamtalemedhelsepersonellogtolk med
kartleggingavevt. kroniskesykdommer,enstandardisertscreeningfor psykisksykdompåca.
10spørsmål,tilbud om testingfor HIV,hepatitter, ogsyfilis,samttilbud om MMR- ogPolio
vaksine.

HelsedirektoratetogFolkehelseinstituttetharanbefaltat allenyankomnetilbysenslik
målrettet helseundersøkelseinnen3 måneder. Undersøkelsensombeskrivesi veilederenIS-
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1022,er et minstemålsomkanutvides. Denbeståravensamtalemedhelsepersonellogtolk
medkartleggingavevt. kroniskesykdommer,enstandardisertscreeningfor psykisksykdom
påca.10spørsmål,tilbud om testingfor HIV,Hepatitter,ogsyfilis,samttilbud om MMR- og
Poliovaksine.Barnunder16år skaltilbysoppvaksineringi henholdtil norsk
barnevaksinasjonsprogram.Helseundersøkelsenmåevt. følgesoppmeden legekonsultasjon
vedfunn. Dethar ikkepånoetidspunktvært aktuelt å haen konsultasjonmedlegeog
sykepleiersamtidig,tvert i mot hardet vært presisertat myeavundersøkelsen/kartleggingen
kangjøresavannethelsepersonell.

Med hensyntil samfunnetsbrukavressurser,er hovedkostnadenvedå gjennomføreen
undersøkelsesombeskreveti IS-1022selvekonsultasjonenmedtolk. Tolker ogsånødvendig
for å gjennomførehverenkeltkomponentseparat,f.ekspoliovaksinasjon,tilbud om HIV-test
eller IGRA.Detå samledeulikeundersøkelsenesamttiltak somvaksinasjoner således
samfunnsøkonomisklønnsomt;Tidspunktet”innen 3 måneder”er et kompromissmellom
flerehensyn(vaksineskullegjerneværtgitt tidligere,IGRAundersøkelsekunnevært utført
senere)for at deuliketiltakeneskalkunnegjennomføres.Med hensyntil finansieringen
diskuteresflere løsninger.Dekommunenesomalleredefår dette til, bruker
vertskommunetilskuddet,ogdet diskuteresom dette børøkes.

Hvis/nårhelseundersøkelsenfor nyankomneblir et obligatorisktilbud i alle kommunerkan
manflytte IGRAundersøkelsenfra ankomstsituasjonentil helseundersøkelsen,oggjøreden
frivillig. Dette forslagetblenyligbehandleti Tuberkulosekomiteenogfikk tilslutningder.

Konklusjon:HelsedirektoratetogFolkehelseinstituttet anbefalerat alle nyankomnetilbys en
undersøkelsesombeskreveti IS-1022innen 3 måneder.Dette ansessomgodutnyttelse av
ressursersomvil muliggjøreet mer helhetlighelsetilbuduten sammepregav overlappingog
hull somi dag.

2. Tuberkuloseundersøkelse
Sitatfra ditt brevav18.11.2015:
”Forkommunener det avgjørendeå vite om vi skalutførenoetuberkulosescreening,ellerom
vi fortsatt kanta for gitt at dette er ordneti transittmottak/ankomstsenter.Dettemå dere
avklare.Tidsfristenpå tre månederer problematiskfordi dennå faktiskkaninntreffemens
asylsøkerneer i akuttovernatting,før deer kommettil ordinærtmottak. Viserdet somlite
hensiktsmessigå starte IGRA-testingi akuttovernatting.”

Problemetsomreiseser todelt: a)hvaskalgjøreshvorogb) hvordanskalnestebostedfå vite
hvasomer gjort.

a) Hvaskalgjøreshvor?
I forbindelsemedde økteasylankomstene,harmani ankomstmottakeneikkehatt kapasitettil
å gjørebåderøntgenogIGRAundersøkelse.Hvasomharvært flaskehalsenharvariert.Deter
ogsåmeldt om kapasitetsproblemerpå laboratorienesomanalysererIGRA,samtat
beholdningenavIGRAkit i Europaer begrenset.

Folkehelseinstituttethar i lysavdette gitt rådom at lungerøntgenskalprioriteres,ogat IGRA
om nødvendigkanutsettesinntil 3 måneder. VidereharFHIgitt rådom at asylsøkerefra land
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uten høyforekomst,(blantannetSyriaogIransomutgjørca.halvpartenavasylsøkerne)ikke
behøverå undersøkesmedIGRA.Dettekomplisererbeskjeden,men halverermengdenIGRA
sommåanalyseres.

Konklusjon:Det var ikke muligå fortsette å gjøreheletuberkuloseundersøkelsenved
ankomstsomprimært ønsket. IGRAmåtte utsettes,ogantallet somskulleundersøkesbåde
for aktiv sykdomog latent infeksjon(LTBI)vedankomstreduseres.Informasjonom hvasom
er utført av tuberkuloseundersøkelseroghvasomer gitt av vaksinermåfølgeden
nyankomne,slikat nestekommune/ mottak vet hvasomer gjort, resultateroghvasom
gjenstår

b) Hvordanskalnestebosted få vite hvasomer gjort?
Forde somjobbermedtuberkulosescreening,hardet lengeværterkjentat
informasjonsoverleveringer det størstehinderetfor å få screeningprogrammettil å fungere
godt. Deter mangegrunnertil dette.

� Deter sværtmangeinvolverteparter (UDI,PU,kommunehelsetjeneste,
spesialisthelsetjeneste,uliketyper mottak,skatteetaten).

� Detmanglerenentydigidentifikasjonavdenenkeltenyankomne.Navnogfødselsdato
er ofte skrevetforskjelligogi mangelav fødselsnummerfår deandrenummer(ulike
hjelpenummer,DUF-nummer,D-nummer).

� Journalsystemenekommunisererikkemedhverandre,verkeninnadi helsetjenesten
ellermellomhelsetjenesteogUtlendingsdirektoratet/Politietsutlendingsenhet.

� Denyankomneer ikkeselvi posisjontil å formidle egnebehovellerprøveresultater
� Resultatenesomskalsendeshelsetjenestenvednytt bostedkanværekompliserte,og

kangi grobunnfor misforståelser

I dagenssituasjoner problemenemedinformasjonsformidlingmellomaktøreneet ennåstørre
problemenni en «normalsituasjon».Bunkeravusendteprøvesvarblir liggendefordi man
ikkeharoversiktoverhvorasylsøkernehar flyttet videre.Personermedsuspektefunnpå
røntgenfinnesikkeigjenfor videreundersøkelse.Helsedirektoratetjobber for fullt medå løse
disseproblemene.Detgjelderbådeå få til et unikt identifikasjonsnummersomkanleggesinn
i bådejournalsystemerogregistre,ogå få til bedrekommunikasjonmellomjournalsystemer.

Dettearbeidetgjørraskeframskritt,ogdet er i løpetavdesistedageneblitt klart at
Skatteetaten(SKD)vil stille personelli ankomstsentrenei hhvRådeogKirkenessommanuelt
ogumiddelbartvil rekvirere/ utstedeD-nummertil allesøkere,hvilketvil løseet vesentlig
problem.

Konklusjon:Overføringav journalopplysningerer et kritisk punkt bådefor
tuberkuloseundersøkelsenog for andrehelseforholdogpasientsikkerhetfor nyankomne.
Det jobbesintensivt medå forbedresystemet.

Smittefare– MRSAscreening
”Vi er enige i at det er lav smittefarefor personelleti asylsøkeromsorgen.Vier imidlertid redd
for at rådet fra Folkehelseinstituttetom at helsepersonellsomhar jobbet i asylmottak,må
MRSA-testesfør degår på jobb i sykehusellersykehjem.Detteførertil økt frykt blant dette
personelletfor å få påvistMRSA-smittemedutestengingfra sykehus/sykehjemsomfølge.Vi
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menerogså,i likhetmedforeningenSmittevernlegene(<http://www.smittevernlegene.no/wp-
content/uploads/2015/11/Brev-om-multiresistente-bakterier-2015-11-13.pdf>),at dette rådet
savnerjuridiskog faglig grunnlag.Detmåbort. ”

Seegetsvarbrevfra Folkehelseinstituttet.
Kortoppsummerter konklusjonenat denfagligeanbefalingenopprettholdes,menrådetvil
omformuleresslikat det er tydeligat dette ikkeer et rettsligbindenderåd.

Vaksinering
Sitatfra ditt breva 18.11.2015:
”Hvordanskalvi tolkeat Folkehelseinstituttetnå tilrår MMR-vaksineringavalleunder15år
veddeto ankomstsentrene?Erdette noesomskjerper i dagslikat vi kanregnemedat barn
somkommervideretil akuttovernatting(ogeventuelttil ordinærtmottak) er nyvaksinert?
SåskalMMR-vaksineog poliovaksinetilbysalle innentre måneder.Herhaddedet vært
fornuftig om dennevaksineringenskjeddei ankomstsenter/transittmottak.Nårisikerervi at
tremånedersfristeninntrer mensasylmottakerneer i akuttovernatting.Menermanat vi skal
vaksinerealle i akuttovernattingmedMMRogIPV?

I brevetheterdet (vårunderstreking)at «øvrigoppvaksineringi henholdtil
barnevaksinasjonsprogrammetskjervedbosettingi kommune».Mendettestår i motstrid til
rådenepå Folkehelseinstituttetssider,der oppvaksineringtilrådesi ordinærtmottak. Hvilket
råd skalvi somkommunefølge?Influensavaksineringer ikkeomtalt. I og medat mange
akuttovernattingsmottakog ordinæremottak har mangeasylsøkerei allealdreboendetett
sammen,kanvi risikereinfluensautbrudd.Dettevil belastedenlokalehelsetjenestenbetydelig.
Vi foreslårat det tilrås influensavaksineringi asylmottak,og at kommunenekanrekvirere
vaksinergratisellertil innkjøpsprisfra Folkehelseinstituttettil dette.”

Herer det flere forhold somtasopp;a)om kommunenekanregnemedat barnsomkommer
viaet avde to storeankomstsentreneer vaksinertmedMMR,b) om ikkeMMRvaksineog
poliovaksinefor allekunnegjennomføresvedankomst,c)om oppvaksineringi henholdtil
barnevaksinasjonsprogrammet,ogd) om ikkealleburdetilbys influensavaksine.

a) Kankommuneneregnemedat barn under 15år er MMR vaksinert?
FHIanbefalerat barnunder15år tilbysMMRvaksinei ankomsthallenepåRådeogi Sør-
Varangersomet spesielttiltak pågrunnavboforholdeneder.Foreksempelbestår
innkvarteringenpåRådei stor gradav40-mannstelt,ogoppholdstidensomskullevareto
døgnkanbli to uker. MMRvaksinetil de yngsteer i dennesituasjonenvurdert somet raskt
virkende,effektivt ogrelativt enkelttiltak for å unngåmeslingutbruddi sentreder svært
mangebor sværttett.

Barnsomikkekommerviaslikeankomsthaller,for eksempeldirektebosattei kommunene,
omfattesikkeavet slikt råd. Deskalimidlertid, somalleandreetter våreråd,tilbysMMRog
poliovaksinesårasktsommuligoginnen3 måneder.Poliovaksinebør fortrinnsvisgissom
kombinasjonsvaksinemeddifteri, kikhoste,stivkrampeogevt HaemophilusinfluenzaetypeBi
tråd medbarnevaksinasjonsprogrammet.
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Peri dagharkommuneneogUDIikkeklart å kommetil enighetom hvemsomskalbetalefor
MMRvaksineringavdeunder15 før oppholdi ankomsthallene,og vaksinasjonenblir derfor i
dagikkegjennomført.

Problemetdet pekespå,at kommunenikkevet hvilkenvaksinasjonsomer gitt, oghvilkesom
gjenstår,skyldesmanglendeoverføringavhelseinformasjontil rett tid gjennom
asylsøkerprosessen.FHIgir råd om aktuellevaksineroghvilketidsrammersomer anbefalt,
menhar ingenmyndighettil å angihvordette skalfinnested.

b) BørMMR ogPoliovaksinetilbys alle vedankomst?
Setti lysavat selvikkeMMR-vaksinasjonavbarnunder15år har latt seggjennomførei
ankomstsituasjonen,er det ikkenærliggendeå påleggeytterligerevaksinasjonavstørre
gruppervedankomst,sålengedet vurderessomforsvarligat dette gjennomføresinnen3
måneder.Tremånedersfristenfor MMRogpoliovaksineer ment å gi rom for praktiske
løsninger,medisinsksett gjelderjo før jo bedre.

c)Oppvaksineringi henholdtil barnevaksinasjonsprogrammet
Øvrigoppvaksineringi henholdtil barnevaksinasjonsprogrammetbør tilbysinnen3 måneder,
menFHIhar ingenmyndighettil å angihvordette skalfinnested. Tremånedersfristener ment
å gi rom for praktiskeløsninger,medisinsksett gjelderjo før jo bedre.Spesieltbør spebarnbør
få tilbud om vaksineri henholdtil det norskebarnevaksinasjonsprogrammetsåfort sommulig.

d) Influensavaksinering.
FHIoghelsedirektorateter enigeom at manprimærtopprettholderdagensstrategimed
vaksinasjonavrisikogrupperinkluderthelsepersonellfor å forhindrealvorligsykdom,menat
kommunenestår fritt til å velgeåvaksinereandregrupper medandrebegrunnelser.

Generelt:faserversusoppholdstidsomgrunnlagfor smittevernråd.

Sitatfra ditt breva 18.11.2015:
”Vi foreslårat rådeneom tuberkuloseundersøkelseog vaksineringgrupperesetter type
mottak: ankomstsenter/transittmottak,akuttovernattingsmottakellerordinærtmottak. Deter
enklereå håndterefor kommunene.”

UDIsinndelingi faseravasylprosessenharskiftet både benevningogvarigheti løpetavdenne
høsten,ogvil antakeliggjøredet igjen. Etgodteksempelpådette er at du beskriverat
asylsøkerei !rendal fortsatt er i en fasemedmidlertidig”akuttovernatting”etter tre måneder;
Sålengedet er såpassuforutsigbarthvor lengehverfasevarer– medmidlertidigefasersom
vareri mangemåneder- egnerdesegikkesomrammefor instituttets smittevernråd.

Folkehelseinstituttetknytter derforsinesmittevernrådtil oppholdstid,ogsåmåUDI
innplasseredette i dentil enhvertid gjeldendefaseinndelingende har.Sliker det alleredefor
tuberkulosescreeningen;for asylsøkereskaldenutføresinnen14dager,hvilketUDIi sine
avtalermedkommune- ogspesialisthelsetjenestenharvalgtå plasserei ankomstfasen.

Uklarheterknyttet til at helsemyndighetenegir rådsomknytter segtil oppholdstidmensUDI
forholdersegtil faserer tatt opp i flere samarbeidsmøter,sistden20.november.
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HelsedirektoratetogUDIharnåkommettil enighetom enenhetligmåteå gi sinehelseråd
bundettil to tidsangivelser:vedankomstog innentre måneder.
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