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Svarpå brev fra PrebenAavitslandom helsetilbudettil asylsøkere
Takkfor henvendelsemedviktigebetraktningerpå komplekseproblemstillinger.
1) Tilbudom helseundersøkelsetil alle nyankomneasylsøkere.
Sitatfra ditt brevav 18.11.2015:
”Vi tror en slikanbefalingkanbidra til sløsingav ressurser.!nbefalingen om at asylsøkerne
skalha konsultasjonmedbådelegeog sykepleiervirkeroverdrevet.Vårerfaringer at de fleste
asylsøkerneer friskeog verkenhar akutte ellerkroniskesykdommer.Det er genereltingen
bevisfor at generellehelseundersøkelser
bidrar til bedrehelse.Vi ønskerå prioritere
ressursenetil demsomer syke.Tidsfristenpå tre månederer problematiskfordi dennå faktisk
kan inntreffe mensasylsøkerneer i akuttovernatting,før de er kommettil ordinærtmottak. Vi
serdet somlite hensiktsmessigå starte helseundersøkelser
i akuttovernatting.”
Vedankomsttil Norgeskalalleasylsøkeregjennomføreen lovpålagttuberkulosescreeningHvorvidtandrehelseforholdenntuberkuloseblir tatt opp med dennyankomne,variererfra
kommunetil kommune. Gruppanyankomneasylsøkereer i stor gradfriskeungemennesker.
Samtidiger de en utsatt gruppesomofte har en dramatiskhistorieog mindrekjennskapog
tilgangtil det vanligetjenesteapparatetennandre.Helsetilbudpå asylmottaker svært
varierende, uten normeringi forhold til antall beboereognoengangersværtmangelfull.Det
har ogsåvært klaresvakhetervedgjennomføringenav tuberkulosescreeningen,
somtil nå har
vært det enestefastepunktet for kontaktmellomhelsetjenestenog dennyankomne
asylsøkeren.Man kanaltsåikkegåut fra at de somtrengerhelsehjelpfangesopp.
Flerekommuner,somTrondheimog Stavanger,har i flere år gjennomførten "førstegangs
helseundersøkelse"
av alle nyankomnei tråd med HelsedirektoratetsveilederIS-1022.I Oslo
er manogsåi gangmedå innføredenne. Undersøkelsensombeskrivesi IS-1022,er et
minstemålsomkanutvides. Denbeståraven samtalemedhelsepersonellog tolk med
kartleggingav evt. kroniskesykdommer,en standardisertscreeningfor psykisksykdompå ca.
10 spørsmål,tilbud om testingfor HIV,hepatitter, og syfilis,samttilbud om MMR- og Polio
vaksine.
Helsedirektoratetog Folkehelseinstituttethar anbefaltat alle nyankomnetilbys en slik
målrettet helseundersøkelse
innen3 måneder. Undersøkelsensombeskrivesi veilederenISHelsedirektoratet- Divisjonprimærhelsetjenester
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1022,er et minstemålsomkanutvides. Denbestårav en samtalemedhelsepersonellog tolk
medkartleggingav evt. kroniskesykdommer,en standardisertscreeningfor psykisksykdom
på ca.10 spørsmål,tilbud om testingfor HIV,Hepatitter,og syfilis,samttilbud om MMR- og
Poliovaksine.Barnunder16 år skaltilbys oppvaksineringi henholdtil norsk
barnevaksinasjonsprogram.
Helseundersøkelsen
må evt. følgesopp meden legekonsultasjon
vedfunn. Det har ikkepå noetidspunktvært aktuelt å ha en konsultasjonmedlegeog
sykepleiersamtidig,tvert i mot har det vært presisertat myeav undersøkelsen/kartleggingen
kangjøresav annethelsepersonell.
Med hensyntil samfunnetsbruk av ressurser,er hovedkostnadenvedå gjennomføreen
undersøkelsesombeskreveti IS-1022selvekonsultasjonenmedtolk. Tolker ogsånødvendig
for å gjennomførehver enkeltkomponentseparat,f.ekspoliovaksinasjon,tilbud om HIV-test
eller IGRA.Det å samlede ulike undersøkelsenesamt tiltak somvaksinasjoner således
samfunnsøkonomisk
lønnsomt;Tidspunktet”innen 3 måneder”er et kompromissmellom
flere hensyn(vaksineskullegjernevært gitt tidligere,IGRAundersøkelsekunnevært utført
senere)for at de ulike tiltakeneskalkunnegjennomføres.Med hensyntil finansieringen
diskuteresflere løsninger.Dekommunenesomalleredefår dette til, bruker
vertskommunetilskuddet,og det diskuteresom dette børøkes.
Hvis/når helseundersøkelsen
for nyankomneblir et obligatorisktilbud i alle kommunerkan
manflytte IGRAundersøkelsenfra ankomstsituasjonentil helseundersøkelsen,
og gjøreden
frivillig. Dette forslagetble nyligbehandleti Tuberkulosekomiteenog fikk tilslutningder.
Konklusjon:Helsedirektoratetog Folkehelseinstituttet anbefalerat alle nyankomnetilbys en
undersøkelsesombeskreveti IS-1022innen 3 måneder.Dette ansessomgod utnyttelse av
ressursersomvil muliggjøreet mer helhetlig helsetilbuduten sammepregav overlappingog
hull somi dag.
2. Tuberkuloseundersøkelse
Sitatfra ditt brevav 18.11.2015:
”For kommunener det avgjørendeå vite om vi skalutføre noetuberkulosescreening,
ellerom
vi fortsatt kan ta for gitt at dette er ordneti transittmottak/ankomstsenter.Dettemå dere
avklare.Tidsfristenpå tre månederer problematiskfordi dennå faktiskkan inntreffe mens
asylsøkerneer i akuttovernatting,før de er kommettil ordinærtmottak. Vi serdet somlite
hensiktsmessig
å starte IGRA-testingi akuttovernatting.”
Problemetsomreiseser todelt: a) hvaskalgjøreshvor og b) hvordanskalnestebostedfå vite
hvasomer gjort.
a) Hvaskalgjøreshvor?
I forbindelsemedde økteasylankomstene,harmani ankomstmottakeneikkehatt kapasitettil
å gjørebåderøntgenog IGRAundersøkelse.Hvasomhar vært flaskehalsenhar variert. Det er
ogsåmeldt om kapasitetsproblemerpå laboratorienesomanalysererIGRA,samtat
beholdningenav IGRAkit i Europaer begrenset.
Folkehelseinstituttethar i lysavdette gitt råd om at lungerøntgenskalprioriteres,og at IGRA
om nødvendigkanutsettesinntil 3 måneder. Viderehar FHIgitt råd om at asylsøkerefra land
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uten høyforekomst,(blant annetSyriaogIransomutgjør ca.halvpartenav asylsøkerne)ikke
behøverå undersøkesmedIGRA.Dette komplisererbeskjeden,men halverermengdenIGRA
sommå analyseres.
Konklusjon:Det var ikke mulig å fortsette å gjøre hele tuberkuloseundersøkelsenved
ankomstsomprimært ønsket. IGRAmåtte utsettes,og antallet somskulleundersøkesbåde
for aktiv sykdomog latent infeksjon(LTBI)ved ankomstreduseres.Informasjonom hva som
er utført av tuberkuloseundersøkelserog hva somer gitt av vaksinermå følgeden
nyankomne,slik at nestekommune/ mottak vet hva somer gjort, resultater og hva som
gjenstår
b) Hvordanskalnestebosted få vite hva somer gjort?
Forde somjobber medtuberkulosescreening,
har det lengevært erkjent at
informasjonsoverlevering
er det størstehinderetfor å få screeningprogrammettil å fungere
godt. Det er mangegrunnertil dette.
Det er sværtmangeinvolverteparter (UDI,PU,kommunehelsetjeneste,
spesialisthelsetjeneste,
uliketyper mottak, skatteetaten).
Det mangleren entydigidentifikasjonav denenkeltenyankomne.Navnog fødselsdato
er ofte skrevetforskjelligog i mangelav fødselsnummerfår de andrenummer(ulike
hjelpenummer,DUF-nummer,D-nummer).
Journalsystemene
kommunisererikkemedhverandre,verkeninnadi helsetjenesten
eller mellomhelsetjenesteog Utlendingsdirektoratet/Politietsutlendingsenhet.
Denyankomneer ikkeselvi posisjontil å formidle egnebehoveller prøveresultater
Resultatenesomskalsendeshelsetjenestenvednytt bostedkanværekompliserte,og
kangi grobunnfor misforståelser
I dagenssituasjoner problemenemedinformasjonsformidlingmellomaktøreneet ennåstørre
problemenn i en «normalsituasjon».Bunkerav usendteprøvesvarblir liggendefordi man
ikkehar oversiktover hvor asylsøkernehar flyttet videre.Personermed suspektefunn på
røntgenfinnesikkeigjenfor videreundersøkelse.Helsedirektoratetjobber for fullt med å løse
disseproblemene.Det gjelderbådeå få til et unikt identifikasjonsnummersomkanleggesinn
i bådejournalsystemerog registre,ogå få til bedrekommunikasjonmellomjournalsystemer.
Dette arbeidetgjørraskeframskritt,og det er i løpet av de sistedageneblitt klart at
Skatteetaten(SKD)vil stille personelli ankomstsentrenei hhv Rådeog Kirkenessommanuelt
og umiddelbartvil rekvirere/ utstedeD-nummertil alle søkere,hvilket vil løseet vesentlig
problem.
Konklusjon:Overføringav journalopplysningerer et kritisk punkt bådefor
tuberkuloseundersøkelsenog for andre helseforholdog pasientsikkerhetfor nyankomne.
Det jobbesintensivt med å forbedre systemet.
Smittefare– MRSAscreening
”Vi er enige i at det er lav smittefarefor personelleti asylsøkeromsorgen.
Vi er imidlertid redd
for at rådet fra Folkehelseinstituttetom at helsepersonellsomhar jobbeti asylmottak,må
MRSA-testesfør de går på jobb i sykehusellersykehjem.Detteførertil økt frykt blant dette
personelletfor å få påvistMRSA-smitte medutestengingfra sykehus/sykehjem
somfølge.Vi
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menerogså,i likhet medforeningenSmittevernlegene(<http://www.smittevernlegene.no/wp
content/uploads/2015/11/Brev
-om-multiresistente-bakterier-2015-11-13.pdf>),at dette rådet
savnerjuridiskog faglig grunnlag.Det må bort. ”
Seegetsvarbrevfra Folkehelseinstituttet.
Kort oppsummerter konklusjonenat den fagligeanbefalingenopprettholdes,men rådet vil
omformuleresslikat det er tydeligat dette ikkeer et rettslig bindenderåd.
Vaksinering
Sitatfra ditt breva 18.11.2015:
”Hvordanskalvi tolke at Folkehelseinstituttetnå tilrår MMR-vaksineringav alle under15 år
vedde to ankomstsentrene?Erdette noesomskjerper i dag slikat vi kan regnemedat barn
somkommervideretil akuttovernatting(og eventuelttil ordinærtmottak) er nyvaksinert?
SåskalMMR-vaksineog poliovaksinetilbysalle innentre måneder.Herhaddedet vært
fornuftig om dennevaksineringenskjeddei ankomstsenter/transittmottak.Nå risikerervi at
tremånedersfristeninntrer mensasylmottakerneer i akuttovernatting.Menermanat vi skal
vaksinerealle i akuttovernattingmedMMRog IPV?
I brevetheter det (vårunderstreking)at «øvrigoppvaksineringi henholdtil
barnevaksinasjonsprogrammet
skjervedbosettingi kommune».Men dette står i motstrid til
rådenepå Folkehelseinstituttets
sider,der oppvaksineringtilrådesi ordinærtmottak. Hvilket
råd skalvi somkommunefølge?Influensavaksinering
er ikkeomtalt. I og medat mange
akuttovernattingsmottakog ordinæremottak har mangeasylsøkerei alle aldreboendetett
sammen,kan vi risikereinfluensautbrudd.Dettevil belasteden lokalehelsetjenestenbetydelig.
Vi foreslårat det tilrås influensavaksinering
i asylmottak,og at kommunenekanrekvirere
vaksinergratisellertil innkjøpsprisfra Folkehelseinstituttettil dette.”
Herer det flere forhold somtas opp; a) om kommunenekanregnemedat barnsomkommer
via et av de to storeankomstsentreneer vaksinertmedMMR,b) om ikkeMMRvaksineog
poliovaksinefor alle kunnegjennomføresvedankomst,c) om oppvaksineringi henholdtil
barnevaksinasjonsprogrammet,
og d) om ikkealle burdetilbys influensavaksine.
a) Kankommuneneregnemed at barn under 15 år er MMR vaksinert?
FHIanbefalerat barnunder 15 år tilbys MMRvaksinei ankomsthallenepå Rådeog i SørVarangersomet spesielttiltak på grunnav boforholdeneder. Foreksempelbestår
innkvarteringenpå Rådei stor gradav 40-mannstelt,og oppholdstidensomskullevareto
døgnkanbli to uker. MMRvaksinetil de yngsteer i dennesituasjonenvurdert somet raskt
virkende,effektivt og relativt enkelttiltak for å unngåmeslingutbruddi sentreder svært
mangebor sværttett.
Barnsomikkekommervia slikeankomsthaller,for eksempeldirektebosattei kommunene,
omfattesikkeav et slikt råd. Deskalimidlertid, somalleandreetter våreråd,tilbys MMRog
poliovaksinesårasktsommuligoginnen3 måneder.Poliovaksinebør fortrinnsvisgissom
kombinasjonsvaksine
meddifteri, kikhoste,stivkrampeog evt Haemophilusinfluenzaetype B i
tråd medbarnevaksinasjonsprogrammet.
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Peri daghar kommuneneog UDIikkeklart å kommetil enighetom hvemsomskalbetalefor
MMRvaksineringav de under15 før oppholdi ankomsthallene,og vaksinasjonenblir derfor i
dagikkegjennomført.
Problemetdet pekespå,at kommunenikkevet hvilkenvaksinasjonsomer gitt, og hvilkesom
gjenstår,skyldesmanglendeoverføringav helseinformasjontil rett tid gjennom
asylsøkerprosessen.
FHIgir råd om aktuellevaksinerog hvilketidsrammersomer anbefalt,
menhar ingenmyndighettil å angihvor dette skalfinne sted.
b) BørMMR og Poliovaksinetilbys alle ved ankomst?
Setti lysav at selvikkeMMR-vaksinasjonav barnunder15 år har latt seggjennomførei
ankomstsituasjonen,er det ikkenærliggendeå påleggeytterligerevaksinasjonav større
gruppervedankomst,sålengedet vurderessomforsvarligat dette gjennomføresinnen3
måneder.Tremånedersfristenfor MMRog poliovaksineer ment å gi rom for praktiske
løsninger,medisinsksett gjelderjo før jo bedre.
c) Oppvaksineringi henholdtil barnevaksinasjonsprogrammet
Øvrigoppvaksineringi henholdtil barnevaksinasjonsprogrammet
bør tilbys innen3 måneder,
menFHIhar ingenmyndighettil å angihvor dette skalfinne sted. Tremånedersfristener ment
å gi rom for praktiskeløsninger,medisinsksett gjelderjo før jo bedre.Spesieltbør spebarnbør
få tilbud om vaksineri henholdtil det norskebarnevaksinasjonsprogrammet
såfort sommulig.
d) Influensavaksinering.
FHIog helsedirektorateter enigeom at manprimært opprettholderdagensstrategimed
vaksinasjonav risikogrupperinkludert helsepersonellfor å forhindre alvorligsykdom,menat
kommunenestår fritt til å velgeå vaksinereandregrupper medandrebegrunnelser.
Generelt:faserversusoppholdstidsomgrunnlagfor smittevernråd.
Sitatfra ditt breva 18.11.2015:
”Vi foreslårat rådeneom tuberkuloseundersøkelse
og vaksineringgrupperesetter type
mottak: ankomstsenter/transittmottak,akuttovernattingsmottakellerordinærtmottak. Det er
enklereå håndterefor kommunene.”
UDIsinndelingi faserav asylprosessen
har skiftet både benevningog varigheti løpet av denne
høsten,og vil antakeliggjøredet igjen. Etgodt eksempelpå dette er at du beskriverat
asylsøkerei !rendal fortsatt er i en fasemedmidlertidig”akuttovernatting” etter tre måneder;
Sålengedet er såpassuforutsigbarthvor lengehverfasevarer– med midlertidigefasersom
vareri mangemåneder- egnerde segikkesomrammefor instituttets smittevernråd.
Folkehelseinstituttetknytter derfor sinesmittevernrådtil oppholdstid,og såmå UDI
innplasseredette i den til enhvertid gjeldendefaseinndelingende har.Sliker det alleredefor
tuberkulosescreeningen;
for asylsøkereskalden utføresinnen14 dager,hvilket UDIi sine
avtalermedkommune- og spesialisthelsetjenesten
har valgtå plasserei ankomstfasen.
Uklarheterknyttet til at helsemyndighetenegir råd somknytter segtil oppholdstidmensUDI
forholdersegtil faserer tatt opp i flere samarbeidsmøter,sistden20. november.
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Helsedirektoratetog UDIhar nå kommettil enighetom en enhetligmåte å gi sinehelseråd
bundettil to tidsangivelser:vedankomstog innentre måneder.
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