Århus den 30.1.2020

En sundhedsprofil af nyankomne flygtninge i Danmark
Tænk hvis vi allerede ved ankomsten, var opmærksomme på helbredet hos flygtninge i Danmark.
Tænk hvis man sikrede sig, at der var styr på helbredet, så energien kunne bruges på integration.
Tænk hvis vi kunne gøre det systematisk, så ingen blev tabt fra start. Tænk hvis man på den måde
kunne modvirke de barrierer, som flygtninge møder vi vores sundhedsvæsen, og modvirke ulighed
i sundhed.
Tænk hvis vi allerede havde forsket i dette og vist, at det godt kan lade sig gøre.

Introduktion og baggrund
Mit ph.d.-projekt tager udgangspunkt i alle nyankomne flygtninge, der kom til Århus fra 2014 til
2018 og som har modtaget en helbredsvurdering ved kommunens læger.
Vi ved, flygtninge og migranter er særligt udsatte i forhold til mange forskellige
helbredsproblemer. Nogle skyldes genetiske faktorer, og forhold i hjemlandet. Nogle kan være
smitsomme sygdomme pådraget under flugten, og nogle kan være mentale følger efter krig og
katastrofer.
Vi ved også, at det kan være svært at være ny i det danske sundhedsvæsen, pga. barrierer som
manglende tolke, manglende kendskab til rettigheder og problemer med at finde vej i
sundhedsvæsenet.
Det er kombinationen af øgede helbredsmæssige sårbarheder og barrierer, der giver behov for en
øget indsats for denne patientgruppe.

Metode
Helbredsvurderingerne indeholdt et bredt panel af blodprøver, en fysisk undersøgelser og samtale
med læge. Efter undersøgelsen blev der givet besked til flygtningens praktiserende læge og
sagsbehandler om plan for videre undersøgelse og behandling. På den måde vidste alle aktører
rundt om flygtningen, hvilke hensyn der skulle tages. Ved behov blev der henvist direkte til f.eks.
sygehusets PTSD-klink, sundhedsplejerske eller jordemoder.
Fokus i dataindsamlingen var (i) at mindske de barrierer, som flygtninge normalt støder på i vores
sundhedsvæsen og (ii) at holde et højt videnskabeligt niveau i undersøgelserne. Barrierer i forhold
til at finde vej i sundhedsvæsnet blev f.eks. imødekommet ved ledsagelse. Alle, der havde brug for
det, blev fulgt til undersøgelsen og blodprøvetagning af en frivillig eller af sagsbehandler. For at
mindske sprogbarrierer blev der blev anvendt tolke på modersmål til alle undersøgelserne. For at
sikre det høje videnskabelige niveau, foregik planlægning af projektet og tolkning af resultater i
samarbejde med diverse eksperter i infektionsmedicin, mikrobiologi, epidemiologi, biokemi og
pædiatri fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
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Resultater
Vi fandt ud af næsten 90% takker ja til undersøgelsen, når den udføres med disse hensyn. Vi fandt
også ud af antallet af helbredsproblemer stiger med alderen og at der var sammenhæng mellem
kortere uddannelse og flere helbredsproblemer. Vi kunne endvidere se, der var flere
helbredsproblemer hos flygtninge fra det vestlige asien (Pakistan, Afghanistan og Iran).
Vi fokuserede særligt på vaccineforebyggelige sygdomme, og kunne her se at flygtningene
generelt er godt vaccinerede, men ligesom med den danske befolkning, skal flere vaccineres mod
mæslinger for at sikre flok-immuniteten mod denne sygdom. I den del af studiet, der handlede om
vaccinationer målte vi antistoffer i blodprøverne. Vi spurgte også til deltagelse i
børnevaccinationsprogrammer, men overraskende nok fandt vi ikke overensstemmelse mellem
hvem der mente de var vaccinerede, og hvem der havde antistoffer.
Vi fandt desuden ud af, at 15% havde latent tuberkulose ved ankomst, en tredjedel havde Dvitamin mangel og en tredjedel af voksne flygtninge havde symptomer på PTSD. Faktisk havde i
alt 64% af flygtningene, et helbredsproblem der nødvendiggjorde yderligere opfølgning og
undersøgelse.

Diskussion
Der er ingen grund til at tro flygtninge andre steder i Danmark har helbredsprofiler der adskiller sig
markant fra deltagerne i dette studie. Der er derfor god grund til at tro mange helbredsproblemer
overses hos denne del af befolkningen. Helbredsproblemer der typisk bliver værre med tiden og
dyrere at behandle i mere alvorlige stadier. Der er derfor meget at vinde på både individ- og
samfundsniveau ved at lave denne indsats over hele landet.
Diskrepansen mellem deltagere, der mente de havde deltaget i et børnevaccinationsprogram og
deltagere med antistoffer, kan have flere årsager. En vigtig årsag er, at man kan have antistoffer
efter at have haft den pågældende sygdom. En anden årsag kan være vacciner, der ikke var
virksomme pga. forkert opbevaring (som det for nyligt blev set i Ukraine med mæslingevacciner)
eller en immundefekt, der gør man ikke reagerer på vaccinen. Endelig kan det også skyldes, at
mange har svært ved at huske om de har fået børnevaccination og man må i fremtidige
undersøgelser overveje, om man overhovedet kan regne med data, der kun bygger på personers
egen erindring af vaccinationen, hvis man skal vurdere hvor stor en del af befolkningen der er
immune overfor en given sygdom.

Konklusion
Vi har vist, der findes mange helbredsproblemer hos nyankomne flygtninge, der kræver
opfølgning. Ved at lave en indsats med helbredsvurderinger fra start, der i planlægningen
integrerer viden om barrierer for flygtninge i sundhedsvæsnet, kan vi nå ud til flygtninge, der
normalt har svært ved at få adgang til sundhedsvæsnet.
Vi har gennem en bred vurdering af helbredet hos et repræsentativt udsnit af nyankomne
flygtninge kunnet tegne en profil af, hvilke helbredsproblemer der ses her. Vi kan nu se, at en
tredjedel af nyankomne voksne flygtninge har symptomer på PTSD, en tredjedel af både børn og
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voksne mangler D-vitamin, og 15% har latent tuberkulose. Vi kan også se, at 64% har brug for en
eller anden form for opfølgning eller behandling efterfølgende. Tal der viser et behov for hjælp.
Tænk hvis vi sammen kunne få gjort opmærksom på disse resultater, så konkret viden om hvordan
ulighed i sundhed kan modvirkes i denne del af befolkningen, kan omsættes til handling i hele
landet.
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