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Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill 

 

Oslo legeforening har sett på utvalgets mandat og sekretariatets spørsmål: 

Vi vil påpeke på at begrepene innvandrer og flyktning blandes. I Norge har vi hatt 

innvandringsstopp siden 1975. Vi har særavtaler med EU/EØS om fri arbeidsflyt. 55 % av 

innvandrerne kommer fra Europa (SSB pr 1.1.2016) Nordiske borgere trenger verken å søke eller 

registrere seg for å kunne oppholde seg i Norge. En flyktning er en person som har flyktet fra sitt 

hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk 

oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. 

 

Utvalgets mandat skal svare ut forskjellige aspekter (5 punkter) ved høy innvandring, men vi kan 

ikke se at «høy» er definert i antall, og heller ikke hvilke grupper innvandrere det refereres til. 

Flyktninger står nevnt spesielt under punktet om arbeidsmarked, arbeidsliv og under punktet om 

velferdsordninger. 

 

I utgangspunktet mener vi at mennesker er en ressurs – og ikke en belastning, slik ordlyden til 

utvalgets mandat kan synes å antyde. I Norge er fødselsraten i dag på 1,76, og vi vil være 

avhengige av innvandring for å ha nok kvalifisert arbeidskraft til å opprettholde felles 

velferdstilbud. Legeforeningen viser til Prof. Legrain sin rapport fra 18.5.2016 om hvordan 

flyktninger som ankom Europa i fjor kan gi en avkastning på det dobbelte av investeringen som 

først ble gjort i dem, i løpet av kun 5 år. Dette under forutsetning av at de gis tilgang til det 

viktigste sosiale godet i vårt samfunn, som er arbeidslivstilknytning. 

 

Ifølge SSB er antall sysselsatte for aldersgruppen 15-74 år 68,5 % totalt. For innvandrere i alt er 

det 63,4 %. I Norge er det 43,1 % av norskfødte med innvandrerforeldre som er i høyere 

utdanning, mot 34,9 % av hele befolkningen. 

 

Hvis vi skal klare å ivareta helsetjenesten i forløpet av eldrebølgen er vi helt avhengige av 

innvandring. Ifølge tall fra Nasjonal helse- og sykehusplan vil det bli 50 % flere over 70 år i 2030. 

Uten endring trenger vi 30 000 nye helsearbeidere i 2030. 

 

Konsekvensene av innvandring, både sosialt og økonomisk, er også avhengig av hvordan de blir 

møtt. Hvor godt integrert borgere er, er ikke bare avhengig av om de har innvandrerbakgrunn. 

Noen innvandrere er godt integrert, og noen etnisk norske faller utenfor dagens samfunnsstruktur. 

Forskning viser at store økonomiske forskjeller er uheldige – også for de rike. Det vil være viktig å 

opprettholde de samfunnsmessige strukturene som kan ivareta likhet. 
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Vedrørende spørsmålene fra sekretariatet (Legeforeningen bør også i spørsmålssettingen skille 

mellom innvandrere og flyktninger): 

1) Hva slags erfaringer har foreningene med økt innvandring og betydningen for helsetjenesten?  

 

De fleste innvandrere i Norge kommer fra Polen, Litauen og Sverige. En høy andel flyktninger har 

kommet fra Somalia, og siste året har de fleste som har kommet som flyktninger, kommet fra 

Syria. En stor del av helsetjenesten i Oslo drives av kompetente innvandrere. 

 

Vi har ingen oversikt om spesiell økt bruk for innvandrergruppen, men kjenner til utfordringer 

blant annet med tuberkulose blant visse grupper (Tidsskriftet 2015;135). Stig Frøland påpekte 

allerede i 2014 utfordringer blant annet med polio blant Syriske flyktninger.  

 

Under den noe økte tilstrømningen av flyktninger vinteren 2016 klarte regjeringen ikke å 

imøtekomme behovet for f.eks IGRA-tester (for tuberkulose), røntgenapparat eller organisering av 

helsearbeidere ved økt behov. En top-down tilnærming synes ikke å være fruktbar; helsetilbudet 

må organiseres der folk er.  

Det er legeforeningens offisielle syn at flyktningene som ankommer landet først og fremst har 

behov for aktivisering og arbeidslivstilknytning og dernest behov for helsetjenester. 

 

2) Hva slags konsekvenser vil økt innvandring ha for helsetjenesten i tiden som kommer – hvilke 

grep vil være nødvendige for å svare ut dette?  

 

Økt innvandring vil være helt nødvendig for å ivareta utfordringene helsetjenesten og 

velferdsstaten kommer til å møte i fremtiden. 

 

I dagens situasjon kan vi ikke ivareta nasjonal helse uten å arbeide globalt. WHO sitt program 

EMRO, verdensomspennende vaksineprogram mot polio, kollapset med krisen i Syria. 

Hvis vi skal globetrotte verden, må vi ha kompetanse om hvilke internasjonale utfordringer som 

foreligger. 

 

Fullverdige og gode helsetilbud vil dekke også de behovene flyktningene har, da dette i stor grad 

er sammenfallende med behovene i helsetjenesten i dag. Dette samsvarer med anbefalingen fra 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering fra jan 2016. Det er viktig å ha på plass kompetanse og 

tilbud til de mest utsatte gruppene i samfunnet til enhver tid. 
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