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1. INTRODUKSJON
1.1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning
Ekspertgruppen ble nedsatt 16.11.2020 og har følgende mandat og sammensetning:

Mandat for ekspertgruppe som skal vurdere, og foreslå,
tiltak for å redusere korona-smitte i innvandrerbefolkningen
Bakgrunn og formål
Andelen innvandrere som er smittet av korona
viruset er større enn i resten av befolkningen,
og innvandrere er også overrepresentert blant
de mest syke. Det er en utfordring å nå ut med
myndighetenes informasjon til hele innvan
drerbefolkningen og å sikre etter
levelse av
budskapet. Kunnskapsdepartementet opp
nevner en hurtigarbeidende ekspertgruppe
som skal vurdere eksisterende, og foreslå nye,
tiltak (informasjonstiltak og andre tiltak) for å
redusere smitten i innvandrer
befolkningen.
Det omfatter både bosatte innvandrere
og innvandrere med midlertidig opphold i
Norge (arbeidsinn vandrere på korttidsopp
hold, studenter mv.).
Oppgaver
• Ekspertgruppen skal vurdere igangsatte
tiltak for å forebygge smittespredning og
hvilken effekt disse tiltakene har.
• Ekspertgruppen skal vurdere hvordan
tiltak kan målrettes bedre overfor enkel
te innvandrergrupper og individer, ut fra
landbakgrunn, alder, kjønn, sosioøkono
miske forhold/levekår, bosted, yrke, osv.
• Basert på disse vurderingene skal eks
pertgruppen gi anbefalinger om nye til
tak. Ekspertgruppen skal også gi råd om
omfang og varighet av tiltakene.
• Vurderinger og anbefalinger skal bygge
på et mest mulig oppdatert kunnskaps
grunnlag og erfaringer fra andre land.

• Vurderingen skal også inneholde en over
ordnet vurdering av administrative og
økonomiske konsekvenser.
Arbeidet igangsettes umiddelbart. Svar på
oppdraget, i form av en kortfattet rapport,
skal leveres til Kunnskapsdepartementet
innen 4. desember 2020.
Organisering og deltakelse
Ekspertgruppen har følgende
sammensetning:
1. Ekspertgruppens leder: Direktør Libe
Rieber-Mohn, Integrerings- og mang
foldsdirektoratet (IMDi)
2. Regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes,
Utlendingsdirektoratet (UDI),
Regionkontor Vest
3. Avdelingsdirektør Øyvind Giæver,
Helsedirektoratet (Hdir)
4. Avdelingsdirektør Thor Indseth,
Folkehelseinstituttet (FHI)
5. Kommunaldirektør Bente Fagerli,
Oslo kommune
6. Generalsekretær Martha Rubiano
Skretteberg, Caritas
7. Daglig leder Fakhra Salimi, MiRA ressurs
senter for kvinner med minoritetsbakgrunn
8. Seniorforsker (forsker II) Jan-Paul Brekke,
Institutt for samfunnsforskning
IMDi administrerer og er sekretariat for
gruppen.

Sekretariatet består av Halwan Ibrahim, Andreas Halse, Katarina Heradstveit, Benedicte Falch-Monsen, og Marie
Sofie Lien Sørli
1
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1.2 Ekspertgruppens tilnærming og avgrensinger
Bakgrunnen for ekspertgruppens arbeid er
en bekymringsfull utvikling av smitte i deler
av innvandrerbefolkningen. Som utgangs
punkt for våre anbefalinger har ekspertgrup
pen sett nærmere på hvilke deler av innvan
drerbefolkningen som i størst grad opplever
høyere grad av smitte enn majoritetsbefolk
ningen.
I arbeidet har ekspertgruppen sett nærme
re på de ulike målgruppene og hva som gjør
at de er mer utsatt for smitte enn befolknin
gen ellers (kapittel 2). Statistikken fra FHI
om smitteutvikling tar utgangspunkt i uten
landsfødte i Norge og skiller seg fra SSBs
definisjon av innvandrerbefolkningen.
Innvandrerbefolkningen i Norge er en sam
mensatt gruppe, med svært ulike livssitua
sjoner. Smittestatistikken inneholder fore
løpig ikke data som kan gi gode analyser av
hvilken betydning inntekt, utdanning, trang
boddhet og andre sosioøkonomiske faktorer
har på individnivå når det gjelder smitte, inn
leggelser og dødelighet.
Ekspertgruppen har datagrunnlag for å
korrigere for alder, kjønn, bosted og yrke,

uten at det ser ut til at overrepresentasjonen
av smitte blir vesentlig lavere.
Det er flere faktorer som kan bidra til at d
 eler
av innvandrerbefolkningen er mer utsatt for
smitte enn den øvrige befolkningen. Det
er grunn til å tro at sårbarhetsfaktorer som
trangboddhet, fattigdom, utsatte posisjoner i
arbeidsmarkedet og norskkunnskaper spiller

Definisjoner
Når vi snakker om innvandrere og
innvandrerbefolkningen legger vi
SSBs definisjoner til grunn:
Innvandrer
En innvandrer er en person som
har opphold og bor i Norge, men er
født i utlandet av utenlandskfødte
foreldre.
Norskfødte med
innvandrerforeldre
Personer som er født i Norge av to
foreldre som er innvandrere.
Innvandrerbefolkningen
Samlebetegnelse for innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre.
Utenlandsfødte
Er personer som er født i utlandet.
Det omfatter innvandrere, utenlandsfødte med norske foreldre og
utenlandsadopterte.
TISK
Testing, isolering, smittesporing
og karantene. En nasjonal strategi
for å stoppe utbrudd av covid-19,
hvor tiltakene gjennomføres av
kommunene.
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en rolle, men ut fra vårt datagrunnlag kan vi
ikke konstatere hva og i hvilken grad dette
påvirker overrepresentasjonen blant innvan
drere.
Et viktig premiss i arbeidet har vært å fore
slå tiltak for å redusere smitte, og å legge
til rette for at smitteverntiltakene skal være
mulig å etterleve for alle deler av befolkning
en. Vi har derfor konsentrert oss om straks
tiltak. Det er ikke innenfor ekspertgruppens
mandat å løse bakenforliggende årsaker

til overrepresentasjonen. Det er heller ikke
innenfor ekspertgruppens mandat å foreslå
tiltak for å redusere negative effekter og for
sterkede levekårsutfordringer som følger av
samfunnsmessige konsekvenser av pande
mien og nedstengingen.

Flere av forslagene i denne rapporten kan
gjennomføres innenfor gjeldende bud
sjettrammer. Andre forslag vil imidlertid
utløse budsjettmessige konsekvenser som

må utredes nærmere av relevante sektor
myndigheter i forbindelse med oppfølging
av tiltakene.
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2. DAGENS SMITTESITUASJON
OG UTFORDRINGSBILDE
For å beskrive smittesituasjonen blant inn
vandrere i Norge har vi tatt utgangspunkt
i Folkehelseinstituttets statistikk for smit
te blant dem som er registrert som født
utenfor Norge. Her deles befolkningen
inn etter fødeland. Det innebærer at kate
goriene ikke er helt sammenfallende med
det som i o
 ffisiell statistikk betegnes som
innvandrer (født i u
 tlandet av to utenlands
fødte foreldre). For eksempel vil statistikken
fra FHI også inkludere barn av n
 orskfødte
som er født utenfor Norge. 
Forskjellene i
kategoriene er likevel ikke så store at det
endrer det helhetlige bildet2. Tallmaterialet
til denne rapporten er hentet fra Folke
helseinstituttets rapport «Covid-19 etter
fødeland: Personer testet, bekreftet smittet
og relaterte innleggelser og dødsfalldøds
fall» og fra FHIs ukesrapporter3. I førstnevn
te er det kun tatt med personer som, ifølge
Folkeregisteret, bor i Norge. I ukesrapporten
er også personer som ikke bor i Norge, men
kun er på korttidsopphold, tatt med. Denne
forskjellen har særlig mye å si for tallene for
påvist smitte hos personer med 
fødeland
Polen. FHI har foreløpig ikke gode nok data
om norskfødte med innvandrerforeldre til at
vi kan skille dem ut som egen gruppe.

Bekreftet smitte
Med unntak av de tre første ukene av
pandemien, har andelen bekreftede tilfeller
av 
Covid-19 vært høyere blant utenlands
fødte enn deres andel av befolkningen skulle
tilsi. Det samme gjelder for innleggelser.4
Bekreftede tilfeller av covid-19 blant uten
landsfødte er, relativt til antall 
innbyggere,
høyere enn i den øvrige befolkningen. Blant
totalt antall meldte covid-19-tilfeller med
kjent fødeland siden pandemiens start
frem til og med uke 47 (31 850, tilsvarer 96
prosent), er det 35 prosent som er født uten
for Norge (11 283). Blant disse er det flest per
soner med fødeland Polen (1 755), Somalia
(1 139), Pakistan (819), Irak (629), Eritrea (456),
Afghanistan (427), Sverige (376), Tyrkia (304),
Syria (298) og Iran (282).5 6
Andelen bekreftet smittede blant utenlands
fødte viser tydelig at noen grupper er b
 etydelig
overrepresentert, og at det er stor variasjon
mellom ulike grupper (Figur 1). Andelen med
bekreftet smitte har vært h
 øyest blant per
soner med fødeland S
 omalia, Pakistan, Irak,
Afghanistan, Tyrkia og E
 ritrea (figur 1). I Dan
mark har man også funnet betydelig høyere
andel bekreftede smittetilfeller blant innvan
drere fra «ikke-vestlige» land.7 Selv om det

Innvandrere utgjør 790 777 personer per 1.1.2020, mens utenlandsfødte utgjør 867 777 personer. Kilde: SSB.no
www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/ Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M,
Telle K. ”Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. Rapport 2020. Oslo:
Folkehelseinstituttet, 2020.
4
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. ”Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. Rapport per 1.1. 2020 Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
5
FHIs ukerapport uke 47
6
De ti største innvandrergruppene i Norge etter landbakgrunn er fra Polen, Litauen, Sverige, Syria, Somalia, Tyskland, Irak,
Filippinene, Eritrea og Pakistan. Kilde: ssb.no
2

3

OSLO, 4. DESEMBER 2020 7

er begrenset med s like data fra andre land,
finner man liknende mønstre fra USA og Stor
britannia der økonomisk utsatte grupper og
etniske minoriteter synes å være rammet har
dere enn andre av pandemien.8 9
Innleggelser og dødelighet
Blant totalt 1 560 pasienter innlagt på
sykehus som kunne kobles til Meldings

system for smittsomme sykdommer (MSIS),
var fødeland kjent for 1 540 (99 prosent).
606 (39 prosent) av disse pasientene er født
utenfor Norge. De mest vanlige fødelande
ne er Pakistan (96), Somalia (86), Irak (53)
og Tyrkia (25).10
Antall innlagte per 100 000 er altså
vesentlig høyrere for personer med fødeland
utenfor Norge (87 mot 27 per 100 000), og
personer med fødeland Pakistan, Somalia,
Tyrkia, Irak, Afghanistan og Iran bærer en
uforholdsmessig stor del av sykdomsbyrden
(figur 2).11 Høyere andel innleggelser gjen
speiler for de fleste gruppene høyere andel
covid-19-tilfeller. For enkelte grupper er det
likevel slik at andelen innlagte er høyere enn
hva man skulle forvente når vi ser på talle
ne for bekreftede tilfeller og særlig når vi tar
alder med i betraktingen. Det er mulig at
underliggende sykdom kan forklare noe av
denne forskjellen, altså at en høyere andel
av de som blir smittet blir alvorlig syke. En

mer nærliggende forklaring er at forskjellen
skyldes at man avdekker en mindre andel
av de som faktisk er smittet i denne grup
pen, se avsnitt om testhyppighet under.
I Danmark har man også funnet en høyere
grad av innleggelser blant innvandrere fra
«ikke vestlige»-land.12
Tall for respiratorstøtte og død er små og må
tolkes med forsiktighet når de brytes ned på
ulike fødeland. Det kan imidlertid se ut til
at personer født i land i Afrika eller Asia har
en økt risiko for å trenge intensivbehandling
med respiratorstøtte.13 Årsakene til dette,
ut over at dette også henger sammen med
høyere smittetall, er ukjent. En studie fra
Sverige viste at blant annet lav utdannelse,
lav inntekt og det å være innvandrer fra et
lav- eller middelinntektsland alle predikerte
høyere dødelighet av covid-19.14

Statens serum institutt (2020). COVID-19 og herkomst – opdateret fokusrapport [COVID-19 and country of origin. An updated
focus report]. Denmark; Statens serum institutt, 2020.
8
Lauvrak V, Juvet L. Social and economic vulnerable groups during the COVID-19 pandemic, Rapid review 2020. Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2020
9
Wachtler, B., Michalski, N., Nowossadeck, E., Diercke, M., Wahrendorf, M., Santos-Hövener, C., & Hoebel, J. (2020). Socioeconomic inequalities and COVID-19–A review of the current international literature. Journal of Health Monitoring · 2020
10
FHIs ukerapport uke 47
11
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19 etter fødeland: Personer testet,
bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. [Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and
associated hospitalizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
12
Statens serum institutt (2020). COVID-19 og herkomst – opdateret fokusrapport Denmark; Statens serum institutt, 2020.
13
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19 etter fødeland: Personer testet,
bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. [Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and
associated hospitalizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
14
Drefahl S, Wallace M, Mussino E, et al. (2020) Socio-demographic risk factors of COVID-19 deaths in Sweden: A nationwide
register study. Stockholm Research Reports in Demography 2020:23. Stockholm University, Stockholm, Sweden. 2020.
7
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FIGUR 1
Antall covid-19-tilfeller per 100 000 blant 25 grupper etter utenlandsk fødeland,
utenlandsfødte samlet og norskfødte frem til 26.11.2020. (Hele perioden)

FIGUR 2
Innleggelser per 100 000 blant 23 grupper etter utenlandsk fødeland,
utenlandsfødte i alt og norskfødte (april-24.11.2020). (Hele perioden)
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FIGUR 3A OG B
Bekreftet covid-19 etter fødeland, justert for alder og kjønn, bostedskommune og yrke,
i perioden før 15.6.2020 (a) og 15.6-24.11.2020 (b). (Prosent forskjell)

Bekreftet covid-19,
før 15. jun

Bekreftet covid-19,
etter 15. jun
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Sosioøkonomiske forhold
Ekspertgruppen har foreløpig ikke data som
kan gi gode analyser av hvilken betydning
inntekt, utdanning, trangboddhet og a
 ndre
sosio
økonomiske faktorer har på individ
nivå når det gjelder smitte, innleggelser
og d
 ødelighet. I andre sammenhenger er
det dokumenterte sammenhenger mellom
helse
utfordringer
og
sosioøkonomiske
faktorer (eks. Folkehelserapporten 2018.

Sosiale helseforskjeller i Norge fra FHI)15.

Det er ut i fra det, rimelig å anta, at en r ekke
sosioøkonomiske forhold spiller en rolle

også for overrepresentasjonen blant inn
vandrere i smitte og innleggelser.
I FHIs datagrunnlag og analyser korrigeres
det imidlertid for alder, kjønn, bosted og yrke,
uten at overrepresentasjonen blir vesentlig
lavere. Det er nærliggende å tenke at over
representasjonen blant innvandrere skyldes
at mange bor der smitten er størst, men dette
synes ikke å være den viktigste forklaringen.
Når vi justerer for kommuner med høy og
lav smitte, ser vi at det har en viss betydning
for enkelte grupper, men at det i liten grad
kan forklare overrepresentasjonen blant de
med fødeland utenfor Norge (figur 3a og b).16
Dersom vi ser på betydningen av yrke som
forklaring på variasjon i bekreftet 
smitte
mellom ulike innvandrergrupper, så varierer
den fra å ha ingen betydning til å ha moderat
betydning. Yrke trer ikke frem som en m
 arkant
forklaring på forskjellen i bekreftet smitte i de
gruppene vi har undersøkt.
Analysene viser foreløpig ikke en klar sam
menheng med alder, kjønn, bosted og yrke.

FHI vil etter hvert få et bedre datagrunnlag for
å utforske og analysere slike sammenhenger.
Andelen som har testet seg
Sammenligning mellom andelen som har
testet seg og andelen som har testet positivt
kan gi oss mye verdifull informasjon. Ande
len som har testet seg blant personer født
utenfor Norge er noe lavere (21 prosent)
sammenliknet med norskfødte (23 prosent).
I begge grupper er det en stor andel som
har testet seg siden juli. Det er imidlertid be
tydelige variasjoner mellom ulike grupper
(figur 4). I perioden uke 29-47 er andelen
som har testet positivt om lag 1,2 prosent
blant norskfødte, mens den er betydelig
høyere blant personer født utenfor Norge
3,8 prosent (figur 4). For enkelte grupper
er andelen som tester positivt svært høy
(Pakistan 11 prosent, Somalia 10 prosent,
Eritrea 9 prosent, Irak 8 prosent, Tyrkia
8 prosent, Afghanistan 7 prosent).17
Høyere andel med bekreftet smitte tyder på
at smittetrykket i disse gruppene har vært
større, og at testhyppigheten følgelig burde
vært betydelig større her. Høyere andel med
bekreftet smitte tyder på at smittetrykket i
disse gruppene har vært større, og at test
hyppigheten følgelig burde vært betydelig
større her. Det er et mål at andelen som tes
tes skal være så høy at andelen positive er
under 5 prosent og helst lavere. Ideelt sett
skal den være under 3 prosent, fordi dette
er en indikator på at man tester mange nok
til å oppdage en høy andel av de smitte‑
de. FHI anslår ut fra tilgjengelige data om
sykehusinnleggelser og matematisk model

Folkehelseinstituttet. Helsetilstanden i Norge 2018. [Public Health in Norway 2018] Rapport 2018.
Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018.
16
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19 etter fødeland: Personer testet,
bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. [Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and
associated hospitalizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
17
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19 etter fødeland: Personer testet,
bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. [Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and
associated hospitalizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
15
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n gang

FIGUR 4
Prosent testet minst én gang og prosent testet positivt, etter fødeland for
perioden 13.7.-22.11.2020.
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lering, at det er et betydelig antall smittede
som ikke er testet. Disse blir ofte betegnet som
«mørketall». Våren 2020 estimerte FHI at
andelen av de smittede som er testet og
bekreftet smittet anslått til å være ca. 10-15
prosent av alle som var smittet. Høsten 2020
er tilsvarende anslag fra FHI ca. 40 prosent
av alle som er smittet. Det er med andre ord
fortsatt et flertall av de smittede som ikke
blir oppdaget og bekreftet. Det kan tenkes
at personer som er født utenfor Norge er
overrepresentert i denne gruppen.18
Familie og sosiale relasjoner
Så langt har Folkehelseinstituttet ikke data
som gjør det mulig å se i hvilken grad smitte
skjer innenfor egen familie og sosiale krets.
Erfaring fra smittesporingsarbeidet gir oss
imidlertid grunn til å tro at mye av smitten
i innvandrerbefolkningen skjer innad i eget
miljø, familie og sosiale krets. Ved s tørre ut
brudd, som for eksempel i Moss, Fredrik
stad, Lyngdal, Gjøvik, Hamar og Hyllestad,
ser vi at registrerte smittede i all hovedsak
tilhører samme krets og at det er begrenset
grad av smitte utenfor disse.
Importsmitte
Andelen smittede som er smittet i utlan
det har gått betydelig ned den siste tiden.
Likevel har utfordringen med importsmitte,
blant annet knyttet til arbeidsreiser, utgjort
en stor utfordring i perioder. Denne utfor
dringen kan igjen blusse opp i forbindelse
med gradvis gjenåpning av økonomien og
mer reising i tiden som kommer.
En del av de tilreisende arbeidstakerne er
personer som har svak tilknytning til det
norske samfunnet. Denne gruppen inklu
derer også personer med en svak og tidvis

uformell tilknytning til arbeidslivet og som
er svært prisgitt informasjon og tiltak på
arbeidsgiversiden. Ekspertgruppen vurderer
at det fortsatt er viktig å opprettholde en
beredskap for å inkludere utenlandske
arbeidstakere i smittevernarbeidet.
Forhold som kan påvirke etterlevelse av
regler, råd og anbefalinger
Risikoen for smitte, smittespredning og
alvorlig sykdomsforløp påvirkes av atferd.

Atferden er igjen nært knyttet til individuelle
og strukturelle faktorer som er ulikt for
delt i befolkningen. I Folkehelseinstituttets
risikovurdering fra 1. juli 2020 ble økono

miske barrierer mot etterlevelse av smitte
vernråd problematisert. Det ble påpekt at
det å holde seg hjemme ved lette sympto
mer, etterleve reise- eller smittekarantene
og etterleve isolasjonspålegg ved bekreftet
covid-19, er vanskelig dersom dette med
fører et betydelig inntektstap.19
Kompliserte budskap og vanskelig språk på
nettsider og annet som skal gi informasjon
kan være en barriere for alle, men vil være
en betydelig større barriere for personer som
ikke har norsk som morsmål, og særlig for
dem som i tillegg har lav helsekompetanse
og begrensede lese- og skriveferdigheter.
Enkelte kommuner erfarer at grunnleg
gende smittevernråd ofte er godt forstått
(hold avstand, vask hendene), men at man
ge ikke får med seg mer spesifikke råd og
endringer i råd lokalt. Andre kommuner er
farer at skriftlig informasjon ikke fungerer
like godt som visuell informasjon. Det at
informasjon kan være komplisert og vanske
lig å forstå for mange, er en tilbakemelding
som Folkehelseinstituttet har fått fra mange
frivillige organisasjoner, innvandrerorganisa

Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19 etter fødeland: Personer testet,
bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. [Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and
associated hospitalizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
19
FHI-rapport: Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 45
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sjoner, minoritetsorganisasjoner og enkelt
personer. Vi antar at språkbarrierer, IT- og
helsekompetanse, medievaner, kulturelle
praksiser og oppfatninger, samt økonomisk
sårbarhet, alle kan påvirke etterlevelse av råd
i betydelig grad (se også figur 5). Forskning fra
USA har vist at vanskeligstilte grupper i min
dre grad har hatt mulighet til å redusere egen
bevegelsesradius, og at de oftere beveger
seg på steder med større folkemengder, noe
som kan gjøre dem mer utsatt for smitte.20
Det er mulig dette også gjelder for Norge.
Forhold som kan påvirke grad av testing
Rådet som nå gis til befolkningen er at alle som
har hatt nærkontakt med smittede personer,
og alle som har vært i utlandet, skal teste seg
og skal i karantene i ti dager. Rådet er at alle
med symptomer, også 
milde symptomer,
bør teste seg og holde seg hjemme til svaret
foreligger. Dette selv ved helt milde symp
tomer på luftveisinfeksjon som man vanlig
vis ikke ville brydd seg om. Lette symptomer
fra luftveiene er svært vanlig, og oppfattes
vanligvis som normalvariasjoner. I c
ovid-19
håndtering
en oppfordres det a
ltså til en
ganske kraftig endring av hvordan man tol
ker og agerer på egne symptomer. Med unn
tak av dem som blir aller sykest, vil det være
mange som er usikre på om de bør teste seg,
og som veier frem og tilbake om det virkelig er
nødvendig. Det handler derfor ikke bare om
å oversette informasjon om 
testing, men å
redusere barrierer og tilrettelegge slik at flere
kan teste seg. Å bestille test vil mange steder
kreve digital kompetanse som ikke alle har,

blant annet for å finne frem på nett og på
logging med Min-ID. U
 sikkerhet og a
 ndre for
hold kan føre til at noen p
 ersoner som b
 urde
vært testet, ikke tester seg. Dette vil særlig
kunne gjøre seg gjeldende dersom flere bar
rierer virker sammen, for eksempel en kom
binasjon av økonomiske utgifter, mangel på
barne
pass og lite informasjon. Innvandrere
har generelt høy tillit til norske myndigheter21.
Tilbakemeldinger fra kommuner og frivillige
organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og
minoritetsorganisasjoner tilsier at noen
imidlertid har svakere tillit og kjennskap til råd
fra myndighetene, eller dårlige erfaringer22 23
fra møte med det norske helsevesenet. Slike
faktorer kan bidra til forsinket eller manglen
de testing24.
I figuren på neste side presenteres mulige
faktorer som i ulik grad kan påvirke etterle
velse av råd, grad av testing og etterlevelse
av karantene og isolasjon. Det er basert på
dialog og kommunikasjon med kommuner,
frivilligheten, smittesporere mm. Forholde
ne som skisseres trenger ikke å være knyttet
til innvandrerbakgrunn.
Forhold som kan påvirke karantene og
isolasjon
FHI erfarer at kommuner ikke ofte nok, og
i varierende grad, benytter tolk ved smitte
sporing. Vi er bekymret for at dette kan føre
til misforståelser, både om hvem som er nær
kontakter, og hvilke regler som gjelder for
isolasjon og karantene. Manglende bruk av
kvalifisert tolk, kan hindre viktig informasjon

Chang, S., Pierson, E., Koh, P. W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., & Leskovec, J. (2020). Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature, 1-8
21
Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet – SSB https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/darligere-levekar-men-likevel-hoy-tillit-og-sterk-tilhorighet
22
Kjøllesdal M, Indseth T, Iversen HH, Bjertnaes O. (2020) Patient experiences with general practice in Norway: a comparison
of immigrant groups and the majority population following a national survey. BMC Health Serv Res. 1;20(1):1106. doi: 10.1186/
s12913-020-05963-3. PMID: 33256725.
23
Sosial ulikhet i krisetider. MiRA-Senterets utredning basert på minoritetskvinners egne erfaringer under koronakrisen (2020),
og Diaz, E., Pierina, A., Velando, B., Rocas, A.O., Sætrevik, B. (2020). Sammenligning av innvandreres risikovurdering, deres informasjonskilder og tillit til myndighetene under koronapandemien med tilsvarende data fra Norsk Medborgerpanel. Tidsskrift
for den norske legeforening (til vurdering).
24
Kommunene og smittesporere i felt oppgir at dette kan være en medvirkende faktor.
20
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FIGUR 5
Forhold som i ulik grad kan påvirke etterlevelse av råd, grad av testing og etterlevelse
av karantene og isolasjon

Kunnskap, språk
og kommunikasjon
Mangel på informasjon, eks hvor test
stasjonen er og at
det er gratis

Relasjonelle
forhold

Holdninger og
overbevisning

Frykt for stigma ved
smitte og å måtte oppgi nærkontakter

Skepsis (korona er en
bløff, ikke farlig etc.)

Må avstå fra sosiale
sammenkomster

Lav digital kompetanse
og språkkompetanse
Lav helsekompetanse
og undervurdering av
symptomer

Økonomisk sårbarhet
Fare for tap av
arbeidsinntekt for seg
selv og familie

i å nå frem til den enkelte. Det kan bidra til
spredning av feilaktige eller upresise opplys
ninger. Bruk av ukvalifiserte tolker kan også
bidra til at sensitive opplysninger kommer på
avveie og bygge opp under skam ved sykdom.
Videre har ekspertgruppen merket seg at det
i en presset situasjon ikke settes av nok tid og
personalressurser til å forklare disse reglene
og forsikre seg om at informasjonen er opp
fattet riktig. En del av den skriftlige informa
sjonen man får kan være komplisert og utfor
drende å forstå.
Det kan være betydelige økonomiske barrierer
for etterlevelse av testing, smittesporing,
isolasjon og karantene, den såkalte TISK
strategien (Testing, isolering, smittesporing og
karantene). FHI, og blant annet Caritas, kjen
ner til flere enkelttilfeller der personer har brutt
råd og regler fordi de relative økonomiske
kostnadene ved etterlevelse er for store, som
for eksempel tap av arbeidsinntekt uten kom
pensasjon i ti dager. Dette gjelder ikke bare
innvandrere, men kan være mer utbredt i deler

Tiltro til alternative
informasjonskilder
Tro og tradisjoner

Hverdagspraktisk
Barnepass
Reisevei, tilgang til
bil og alternativer til
offentlig transport

av innvandrerbefolkningen på grunn av større
grad av økonomisk sårbarhet og løs tilknyt
ning til arbeidslivet. Ekspertgruppen er også
kjent med enkelttilfeller der personer har blitt
oppfordret til, eller presset, av a
 rbeidsgiver til
å bryte karantene- og isolasjonsregler.
Erfaringer fra utbrudd i innvandrermiljøer
i ulike kommuner
Det har de siste månedene oppstått smitte
utbrudd i flere ulike innvandrergrupper og
-miljøer. Det har dreid seg om utbrudd i for
bindelse med religiøse samlinger, bryllup,
begravelse, på et verft og andre arbeids
plasser, samlinger i kaféer og på klubber, og
på voksenopplæringen.
Kommunene opplever utfordringer k nyttet til
smittesporing ved utbrudd i ulike innvandrer
miljøer. Språk- og kulturforskjeller gjør ofte
smittesporingsarbeid lokalt mer utfordrende.
Helsetjenestene i kommunene mangler kunn
skap om migrasjonshelse og har ikke god nok
oversikt over innvandrergrupper og nettverk
av ressurspersoner eller organisasjoner.
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3. KUNNSKAPSGRUNNLAG
Det finnes begrenset med forskningsbasert
kunnskap om iverksatte tiltak for å h
 indre
smitte i innvandrerbefolkningen i Norge
og i andre land. Hovedgrunnen til det er at
det har gått for kort tid fra pandemien star
tet.25 Forskning tar tid og mange s tudier vil
bli publisert de kommende m
 ånedene.
Noe forskning finnes likevel tilgjengelig.
Denne dreier seg blant annet om årsaker
til overrepresentasjonen av innvandrere i
Covid-statistikken og om kommunikasjon

om forebyggende tiltak (OECD 2020). I til
legg til denne forskningen, henter ekspert
gruppen lærdom direkte fra eksempler på
tiltak og erfaringer som er gjort blant nor
ske og utenlandske aktører. Disse inkluderer
myndigheter, sivilsamfunn og representant
er for innvandrermiljøer.
Vi har gått bredt ut for å finne relevant
forskning og dokumentert erfaring. I tillegg
til omfattende søk i globale forskningsdata
baser, har vi benyttet to internasjonale og et
nasjonalt nettverk for å danne oss et bilde av
kunnskapen som finnes.26 27 I tillegg til FHIs
kunnskapsoversikter, har vi også fått innspill
fra internasjonale organisasjoner som utar
beider kunnskapsoversikter både for smit
tereduksjon i etablerte innvandrer
grupper,
blant asylsøkere, nyankomne flyktninger og
personer uten lovlig opphold.28

Med mer tid og mer omfattende metoder,
kan det ikke utelukkes at vi hadde avdek
ket et bredere kunnskapsgrunnlag. Mye
forskning vil publiseres i løpet av de kom
mende månedene.
Kunnskapsgjennomgangen viser likevel et
stort behov for systematisk dokumentasjon
og evaluering av tiltak for å hindre smitte og
sykdom i innvandrergrupper.

3.1 Forskningsbasert
kunnskap om tiltak
Det finnes altså foreløpig begrenset med
forskningsbasert kunnskap om tiltak for
hindre Covid-smitte i innvandrer- eller
minoritetsgrupper.29 Mange av bidragene
som er publisert så langt, fordeler seg på to
hovedkategorier: studier som ser på årsaker
til overrepresentasjon i smittetall blant inn
vandrerbefolkningen, og kommunikasjon av
smittinformasjon til innvandrergrupper.
Overrepresentasjon
Forskningen som har undersøkt overrepre
sentasjonen blant innvandrergrupper har
funnet dette både når det gjelder smitte,
sykdom og død. Disse funnene er så sett
opp mot mulige forklaringer (Greenway et

Samtidig kan enkelte typer undersøkelser i innvandrergrupper medføre ekstra utfordringer, slik som surveys (Font & Medez
2014), eller statistikkstudier av nyankomne innvandrere.
26
Søkt i baser: Web of Science, ProQuest-basene PsycInfo; EconLit; ERIC; Sociological Abstracts; Social Services Abstracts;
Coronavirus Research Database; Publicly Available Content Database, EBSCO, ORIA, samt i medrxiv.org (søkestrenger ved
henvendelse). Spurt i nettverk: IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees. GDISC (General
Directors of Immigration Services Conferences), samt nettverk for fagressurser på innvandrerområdet i NAV i Oslo.
27
Søkene er gjort i globale baser, mens nettverkene dekker Norden, Europa og utvalgte andre land (Sør-Korea, Canada, Australia og New Zealand).
28
OECD, EMN (European Migration Network), EASO (European Asylum Support Office).
29
Denne kunnskapsoversikten ser bort fra medisinsk forskning, selv om demografi også omtales i enkelte slike studier (se
https://www.nornesk.no/forskningskart/NIPH_mainMap.html for en oversikt).
25
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al. 2020; Williamson et al. 2020; Mamelund
mfl. 2020; Indseth mfl. 2020).30 På tvers av
land trekker forskerne frem risikofaktorer
som kan gjøre innvandrergrupper mer ut‑
satte for smitte og sykdom (Platt & Warwick
2020). Det gjelder blant annet trang‑
boddhet, yrker som innebærer nærkontakt,
og samtidig gjør hjemmekontor vanske
lig, mindre kunnskap om helse og helse
tjenester, utdannings- og inntektsforhold,
samt større forekomst av underliggende
sykdommer (Lauvrak et.al. 2020, Himmels
et.al. 2020, Wachtler et.al. 2020, Tai et al.
2020).31
Forskningen som studerer overrepresen
tasjon er blant annet relevant for ekspert
gruppen i den grad den forteller oss om
tiltak vi kan iverksette, for eksempel knyt
tet til smitteforebygging og muligheter for
karantene og isolasjon (grad av eksponering,
trangboddhet), tilrettelegging av informa
sjon (språkkunnskap, helsekompetanse) og
bevisstgjøring av betydningen av underlig
gende sykdommer.32
Kommunikasjon
For at et land skal kunne takle en helsekrise,
er det avgjørende at hele befolkningen får
tilgang til, og forstår, den informasjonen som
gis (Kar & Cohran 2019; Kim & Kreps 2020).
I juli 2020 gikk en gruppe forskere gjennom
informasjons- og kommunikasjonsinnsatsen
som europeiske myndigheter hadde gjort
overfor innvandrergrupper under den første

runden med pandemien (Behrouz et al.
2020). De fant stor variasjon, men fokuser
te på å finne gode eksempler og anbefale
tiltak. Disse inkluderte nasjonale koronate
lefoner som dekket de aktuelle innvandrer
språkene, tilrettelegging av informasjonen
utover ren oversettelse, samt spesiell infor
masjonsinnsats overfor asylsøkere. Disse
forskerne noterte også behovet for å inklu
dere frivillige og innvandrergrupper selv i
kommunikasjonsarbeidet, noe som nevnes
i flere studier.
Andre studier har fokusert på behovet for
å gjøre bruk av nye plattformer, format og
kanaler for å nå gjennom med helseinfor
masjon til innvandrere med ulik tilknytning til
majoritetssamfunnet. Behovet for å tilpasse
kommunikasjonen var allerede 
diskutert i
forskningen før Covid (Chiu 2009; DeVito et.
Al. 2017), men har fått forsterket oppmerk
somhet i løpet av 2020. Selv om en rekke
studier, og nettverkene vi kontaktet, pekte
på viktigheten av sosiale medier som kom
munikasjonsplattform, er det gjort mindre
forskning på betydningen av disse kanale
ne i en krisesituasjon (Kar & Cochran 2019;
Campos-Castillo & Laestadius 2020; Jang &
Choi 2020).
Et viktig moment for å kunne sette inn
effektive tiltak i innvandrergrupper, er hvor
dan de som tilhører disse gruppene oppfat
ter kommunikasjonen. Her spiller kommu
nikasjonens form, hvorvidt den er en-veis

I britiske og amerikanske studier er hovedfokus på ethnic og/eller racial minorities. Her inngår innvandrergrupper (Tai et al.
2020; Germain & Young 2020).
31
Dette gjelder også migranter og nyankomne (Hargreaves et al. 2020).
32
Det engelske «health literacy» kan oversettes med «helsekompetanse», men inkluderer også evnen til å skaffe seg helserelatert kunnskap og kunne nyttiggjøre seg den (en oversikt gis i Ward et. Al 2018).
30
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eller to-veis, samt avsenders troverdighet,
nøkkelroller. Forskere ved Universitetet i

Bergen har studert blant annet innvandrer
gruppers tillit til ulike informasjonskilder
under pandemien (Diaz mfl. 2020). 

Deres
studie tydet på at innvandrere i Norge h
 adde
noe lavere tillit til informasjon fra helsemyn
dighetene enn befolkningen for øvrig, mens
de relativt sett stolte mer på informasjon
fra sosiale medier, arbeidsgivere og skole
ansatte.
Forskere fra Institutt for samfunnsforskning
har fulgt det såkalte ambassadørprosjektet i
Bydel Gamle Oslo, der utvalgte norsk
somaliere fungerte som helse-kommunika
tører (Brekke 2020). Studien peker på hva
som skulle til for å nå frem til de med so
malisk bakgrunn som var mest isolert fra in
formasjonsstrømmen i majoritetssamfunn
et. Det gjaldt blant annet at gruppens egne
spørsmål dannet utgangspunkt for for
midlingsprosessen, altså nedenfra og opp
og to-veis kommunikasjon. Valg av blant
annet video og tale, fremfor skrift, samt

sikring av at avsenderne fra gruppen selv
hadde 

tillit både som faglig kompetente,
og som “uavhengige” fra bånd til grupper i
det somaliske miljøet og til myndighetene.
Studien peker på at god kommunikasjon om
helse krever dyp forståelse av målgruppen.33
Andre landgrupper vil kunne kreve andre til
tak og strategier.34
I studiene av kommunikasjon om smitte i
innvandrergrupper, har forskere også vært
opptatt av hvordan man kan balansere be

hovet for å sikre at smitteinformasjon når
ut til innvandrergrupper på den ene siden,
og faren for at informasjonen medfører et
negativt stempel eller et stigma. Her har
man blant annet trukket på lærdommer fra
AIDS-forskningen (Logie & Thoran, 2020).
Det er en rekke tidligere utviklede forsknings
felt som kan bidra til kunnskap om smitte
spredning i innvandrergrupper, inkludert
forskning om migrasjonshelse (Greenaway
et al. 2020), helsekommunikasjon og andre
smitteinfeksjoner.35
Kunnskapshull
Kunnskapsgjennomgangen viser et stort
behov for systematisk dokumentasjon og

evaluering av tiltak for å hindre smitte og
sykdom i innvandrergrupper. Dette gjelder
tiltak knyttet til alle faser av smittearbeidet;
forebygging, barrierer mot testing, gjennom
føring av karantene og isolasjon, samt vak
sinering. Slike studier vil kunne sikre læring,
forbedring av tiltak og større effektivitet i
arbeidet. Her kan man forvente overgripen
de kunnskap, i tillegg til nyansert innsikt i
hvilke tiltak som kan fungere for ulike grup
per i de ulike fasene i smitteforløpet.
Pandemien er et nytt fenomen, og gode
tiltak vil måtte følges av ny kunnskap. Et

eksempel er behovet for mer kunnskap om
tverrkulturell kommunikasjon. Her finnes det
en del kunnskap om slik kommunikasjon på
individnivå (Mostul m.fl. 2018), for eksem
pel mellom lege og pasient med ulik bak
grunn.36 Det finnes langt mindre kunnskap

Forsker Martha Bivand Erdal nevner tillit som en avgjørende forutsetning for å nå frem til det norsk-polske miljøet i Norge og
til polske arbeidspendlere (Innspill Erdal, (PRIO), 24. november 2020).
34
Ambassadørprosjektet er også beskrevet i en sluttrapport og i kronikkform.
35
Helse i innvandrerbefolkningen. Folkehelsa 2017. https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/
(lastet ned 27.11.2020).
36
Eller mellom offentlige etater og individer med innvandrerbakgrunn: https://www.imdi.no/arkiv/arkiverte-publikasjoner/tilrettelegging-av-informasjon-for-innvandrere/
33

18 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REDUSERE COVID-19-SMITTE BLANT INNVANDRERE

om hvordan for eksempel helsemyndigheter
kan nå frem til hele innvandrergrupper eller
deler av disse (Kreps & Kunimoto 1994). Som
nevnt har tradisjonelle kommunikasjonsfor
mer (enveis, tradisjonelle medier, lite tilpas
set innhold) vist seg lite effektive. I denne
forbindelse er det også behov for mer kunn
skap om tillit som forutsetning for kommu
nikasjon fra myndigheter (Korzeniewska m.fl.
2019).
Språkferdigheter er ikke et enten eller, men
en gradvis prosess. Det er også behov for
mer kunnskap om betydningen av språk
barrierer både for toveiskommunikasjon
og massekommunikasjon. I Norge vet vi
også svært lite om ulike innvandrergrup

pers språkferdigheter i norsk og engelsk. Vi
vet heller ikke så mye om innvandrerbe
folkningens medievaner og hvordan disse
eventuelt skiller seg fra befolkningen for

øvrig. Et annet eksempel på kunnskaps

behov gjelder særegne effekter for enkelt
grupper og betydningen dette har for tilpas
sede tiltak. Landgrupper vil kunne ha ulike
sosiale strukturer og familiestrukturer, som
igjen vil ha betydning for deltakelse i stør
re sammenkomster og sosiale samlinger
ved for eksempel høytider, og dermed for
smittespredning (Waitzberg mfl. 2020). Her
er det gjort lite komparativ forskning. Det
samme gjelder hvordan undergrupper blir
berørt av pandemien, det være seg innvan
drerkvinner (Germain & Young 2020), bar
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nefamilier, spesielt tallrike familier, hushold
ninger med flere generasjoner og enslige.
Hvordan blir disse berørt ulikt, og hvordan
responderer de på smittesituasjonen? Hvor
dan forholder de seg til testing og gjennom
føring av k
 arantene? Hva betyr dette for in
formasjonsarbeidet og øvrig tilrettelegging?
Kunnskapshull på feltet skyldes også at
øvrig forskning og undersøkelser ofte ikke
spør om fødeland eller innvandrerbak
grunn. Spørreundersøkelser, som skal gi
oss verdifull informasjon om for eksempel
etterlevelse av råd eller tillitt til myndighe
tene, gir derfor ikke nok informasjon om
ulike deler av innvandrerbefolkningen. Fra
tidligere undersøkelser vet vi at både ung
dommer, innvandrere, lavtlønnede og per
soner med lav utdanning ofte er vanske
lige å rekruttere, og blir ofte enten utelatt
eller sterkt underrepresentert i studier. Det
gjør at de gruppene vi har mest behov for
kunnskap om, fordi det er i disse gruppene
smitten er antatt høyest, også er de gruppe
ne vi vet minst om. Noe av det samme kan
også sies om brukermedvirkning og bruker
testing av tiltak. Det er som regel represen
tanter fra de store pasientorganisasjonene
som deltar. Dette er nyttige stemmer å lytte
til, men utfordringen er at disse gruppene
ikke dekker perspektiver som for eksempel
språkbarrierer.

viktig fordi endringene innebærer at Statis
tisk sentralbyrå vil låne ut individdata til FHI.
Dette vil gjøre det mulig å undersøke sam
menhenger mellom sosioøkonomiske for
hold smitte, innleggelse og død.
Ekspertgruppen mener det er viktig at
myndighetene sørger for at Folkehelseinsti
tuttet så raskt som mulig får relevante data
om sosioøkonomiske forhold fra Statistisk
sentralbyrå. Ekspertgruppen mener flere

spørreundersøkelser og helseundersøkelser
bør inneholde spørsmål om fødeland og
innvandrerbakgrunn, og at det bør gjøres
kompenserende tiltak som sikrer høyere
deltakelse fra grupper som ofte er under
representert.
Vi trenger mer grunnleggende kunnskap om
språkferdighetene i innvandrerbefolkninge
ne for å vite mer om hvorvidt språklige til
pasninger er hensiktsmessige eller ei.
Representanter fra innvandrerbefolkninge
ne og personer som kjenner de særskilte
utfordringene som gjelder for innvandrere
bør i større grad trekkes inn i brukermed
virkningsprosesser og brukertesting.

I tillegg til kvantitative oversikter basert på
registerdata og spørreundersøkelser, vil
kvalitative studier være viktige for å forstå
smitteatferd. Mens de første kan bidra med
oversikt og sammenheng mellom lett mål
bare kjennetegn, kan de siste bidra med
forståelse av hvordan migrasjonsbakgrunn,
livssituasjon, bruk av informasjon og helse
atferd samvirker.
Utvalget ser på den nye statistikkloven, der
sentrale deler skal tre i kraft 1.1.2021, som
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3.2. Erfaringer fra andre land
Nedenfor følger en beskrivelse av utvalgte
tiltak i Sverige, Danmark, andre europeiske
og relevante land lenger unna. Gjennom
gangen av tiltak viser fem hovedtrekk:
1. Informasjonstiltak dominerer listen. Flere
land har sett at man må tenke nytt for å nå
ut til alle i innvandrerbefolkningen. Noen
land lager nasjonale informasjonssider
på nett, mens andre legger vekt på lokal
tilpasning. Det er flere eksempler på at
innvandrergrupper deltar aktivt i informa
sjonsarbeid.
2. Landene har begrenset systematisk
kunnskap om å kommunisere med inn
vandrergrupper.
3. Det er lite dokumentert kunnskap om til
tak for å sikre testing og gjennomføring av
karantene mv.
4. Flere land vektlegger tilgang til helsetje
nester for asylsøkere og personer uten
lovlig opphold.
5. Tiltakene blir ikke systematisk dokumen
tert eller evaluert
Sverige
Sveriges håndtering av pandemien har vært
mye omtalt i norske medier. Det har likevel
stått lite om hvordan de har håndtert smitte
i innvandrerbefolkningen.37 En av grunnene
er at svenske myndigheter har fokusert på

boligområder,
mer
enn
spesielle
befolknings
grupper. I Sverige har man en
nettadresse som er ment som ett felles
nasjonalt knutepunkt for kommunikasjonen
knyttet til Covid (Krisinformation.se).38 Herfra
blir man lenket videre til sider på andre
språk. Blant tiltakene som er spesielt rettet
mot innvandrerbefolkningen, finner vi først
og fremst språklige støttetiltak,39 inkludert
en nasjonal koronatelefon på flere språk.40
Øvrige tiltak diskuteres innenfor rammen av
økt forekomst av smitte i sosioøkonomisk
utsatte boområder. Man noterer at det er
sosiale ulikheter i helse, og at pandemien
kan forsterke disse.41 I tillegg har man en rek
ke initiativ der Folkehälsoinstitutet benytter
religiøse organisasjoner41 for å nå ut med
informasjon, og takler lokale utbrudd ved å
fastsette råd for et boområde i forbindelse
med lokale utbrudd.
En representant for svenske myndigheter
mente at manglende informasjon ikke ble
ansett som årsak til overrepresentasjonen
blant innvandrere blant smittede, og viste
til Folkehälsomyndighetens (FHM) studie
i noen av Stockholms forsteder.42 FHMs
studie pekte i stedet på to forklarings

faktorer. For det første at mange med inn
vandrerbakgrunn ikke kan velge hjemme

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2cf102cd299c4382b9a0447dc0626356/
forekomsten-antikroppar-rinkeby-kista.pdf
38
Se også regjeringens overordnede strategi: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/
39
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages, Også Folkehälsomyndigheten har smitteinformasjon på en rekke språk: https://www.
folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/. Det samme gjelder informasjon for nyankomne migranter: https://www.informationsverige.se/en/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/
om-det-nya-coronaviruset/
40
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/
41
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/03/uppdrag-till-msb-om-information-till-allmanheten-med-anledning-av-utbrottet-av-det-nya-coronaviruset/
42
https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-01-17-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset.html
42
Data fra juni 2020: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2cf102cd299c4382b9a0447dc0626356/forekomsten-antikroppar-rinkeby-kista.pdf
37
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kontor, og i stedet har jobber der de møter
mange mennesker i løpet av en dag. For det
andre at mange i tillegg bor i husholdnin
ger med flere enn fem personer. I en ny rap
port fra Centrum för epidemiologi och sam
hällsmedicin (CES)43 har forskerne studert
dødelighet knyttet til Covid-19 i Stockholm
kommune. De slår fast at den viktigste for
klaringsfaktoren er inntekt og boområde. De
finner ikke at utdanning gir utslag, og antar
at informasjonen har nådd ut, men at noen
grupper ikke makter å unngå eksponering.
Ifølge forfatterne peker dette i retning av
økonomisk støtteordninger som tiltak for
utsatte grupper. Selv om fokus ikke er spe
sielt på innvandrergrupper i denne rappor
ten, viser den som tidligere og tilsvarende
rapporter en overdødelighet blant innvan
drergrupper fra Estland, Libanon, Somalia,
Syria og Tyrkia.44
I en utredning av koplingen mellom
geografisk boområde og smitte, peker en

etablert forsker igjen på forebygging ved å
ruste opp nedslitte boligområder og sette
inn tiltak mot trangboddhet.45
På siden av myndighetenes arbeid mot
smittespredning, har innvandrermiljøer og
artister med bakgrunn fra utsatte boområder
selv satt i gang tiltak. Blant disse finner vi vi
deoer der kjente personer, med bakgrunn
fra ulike land, snakker om forebygging av
smitte.46

Danmark
Danske myndigheter har forholdt seg aktivt
til overrepresentasjon av smitte i innvandrer
grupper. Etter den første runden med smitte
våren 2020, konkluderte en kritisk rapport
fra Senter for Menneskerettigheter med at
informasjonsarbeidet måtte legges bedre til
rette for å nå ut til deler av innvandrerbefolk
ningen.47 Instituttet noterte at innvandrere
ble hardere rammet av 
ledighet, hadde
større sannsynlighet for smitte og et alvor
lig sykdomsforløp, og hadde 
dårligere tilgang på informasjon. Mangelen på a
 dekvat
informasjon, førte blant annet til isolasjon
og psykisk mistrivsel, samt at barn ble
holdt borte fra skolen. På bakgrunn av
dette 

foreslo instituttet blant annet bruk
av enklere informasjon og kanaler som er
kjent for målgruppen. Videre anbefaler de at
myndighetene sikrer at det er tilbud om
isolasjon for dem som ikke har mulighet til å
isolere seg i eget hjem.
Heller ikke i Danmark har man gjennomført
noen følge- eller effektstudier av tiltake
ne for å hindre smitte i innvandrergrupper.
Disse tiltakene inkluderer basistiltakene,
oversettelser av smittevernråd til de store
innvandrerspråkene, samt bruk av frivillige
organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og
minoritetsorganisasjoner som for e
 ksempel
Røde Kors Danmark og Bydelsmødrene
Danmark, som oppfattes å være tettere på
og å ha større tillit i innvandrermiljøene enn
myndighetene selv. Informasjonstiltakene

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin: https://ces.sll.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/
centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2020.10-socioekonomiska-faktorer-och-covid-19-i-stockholms-lan-november-2020.pdf
44
https://www.sll.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/bilagor---nyhet/bilagor-nyheter-2020/region-stockholm-rapport-cesnr-1-om-covid-19-i-stockholms-lan.pdf
45
https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/11/Eskil-Wadensjo.pdf
46
https://tellcorona.com/ og https://www.svt.se/kultur/medier/cherrie-det og https://www.dn.se/kultur-noje/kanda-rappare-sprider-coronainformation-till-svensk-somalier/
47
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/document/coroona%20sk%C3%A6vt.pdf
43
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er forenklet og flyttet over til bilder, film og
lyd, ifølge våre informanter på myndighets
nivå. Disse er også bevisst på at redselen
for stigma kan holde enkelte fra å teste og
isolere seg. Det er imidlertid klart at s entrale
myndigheter overlater mye av selve
kontakten med innvandrergruppene til

lokale myndigheter, frivillige organisasjoner,
innvandrerorganisasjoner og minoritets
organisasjoner.
I et mye omtalt lokalt utbrudd i det dansksomaliske miljøet i Århus, var det tett sam
arbeid med gruppen selv som fikk smitte
trykket ned. Her var det fokus på å unngå
etnisk stigma. Snarere var rammen for sam
arbeidet at akkurat nå er smitten her, snart
er den et annet sted. Samtalen om dette
inkluderte alle involverte parter ifølge våre
informanter.
De peker videre på at de som står for infor
masjonen er avhengige av tillitt i alle faser av
arbeidet med Covid. Det er ikke minst viktig i
forbindelse med smittesporing. For eksem

pel vil innvandrerkvinner i en organisasjon
som Bydelskvinnene ofte lettere kunne ta
denne typen samtaler med sårbare famili
er, enn en fra myndighetene. Spesielt hvis
det allerede er en etablert kontakt, kan disse
samtalene være effektive. I dette arbeidet
bør nasjonalt informasjonsgrunnlag benyt
tes, ifølge våre informanter.
Danske myndigheter opprettet en tverrin
stitusjonell ekspertgruppe høsten 2020.
Denne skal følge utviklingen av smitten
og tiltakene som blir gjort overfor innvan
drerbefolkningen. Her sitter eksperter som
forskere, leger, frivillige, innvandrerorga
nisasjoner og relevante sentrale og lokale
myndigheter. Man har også opprettet en
mer operasjonell innsatsgruppe (task force).
I tillegg til myndighetene i ekspertgruppen
har man her med politiet. Denne gruppen
møtes to ganger i uka og koordinerer den
operative innsatsen i alle kommuner med
høye smittetall. Det har vært en styrke å
samle alle de involverte aktørene på ett sted
med jevnlige møter, ifølge våre informanter.
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Danske myndigheter tilbyr isolasjonsplas
ser til de som ikke kan isolere seg hjem
me. Få bruker dem, og spesielt få med
innvandrerbakgrunn. Dette kan blant annet
skyldes mangelfull informasjon eller egen
andelen som må betales. Men familiestruk
turer i e
 nkelte innvandrergrupper kan også
være et hinder. Det er ikke alle familier der
mor eller far kan bli borte i to uker. Nå er
spørsmålet om myndighetene skal aksep
tere denne barrieren og i stedet gi råd om
hvordan man kan sikre best mulig isolasjon
under trangbodde forhold, eller snu helt om
og i stedet isolere de mest sårbare i familier
med smitte.
Tiltak i andre land
De fleste OECD land tilbyr testing og
adgang til helsetjenester i forbindelse

med pandemien til alle innvandrergrup
per, inkludert personer uten lovlig opphold
(OECD 2020). Noen land har vært ekstra
tydelig på dette punktet. I Portugal har stats
ministeren i to runder sagt at alle som befinner
seg i landet har lovlig opphold inntil videre
(Cordeiro-Rodrigues 2020). Man ønsker ikke
at folk uten opphold skal la være å teste seg
eller å ta kontakt hvis de blir syke. I Australia
og Canada har man gjort det klart overfor
innvandrergrupper at testing og behand
ling vil være gratis i forbindelse med Covid
(OECD 2020).
Australske myndigheter har jobbet tett med
lokale frivillige organisasjoner, innvandrer
grupper og minoritetsmiljøer for å slå ned
smitten. Man har egne nettsatsinger for lo

kale aktører, som inkluderer 
flerspråklige
telefontjenester, oversetter
tjenester og
48
e-læringsverktøy. Man opprettet også en
innsatsgruppe (task force) for sam
arbeid
med lokale aktører. Denne gikk inn med
lokalt tilpassede tiltak, inkludert helse
tjenester og direkte samarbeid med kultu‑
relle og religiøse innvandrer- og minoritets‑
miljøer. De nasjonale myndighetene i
Australia har også utviklet egne nettres

surser for unge innvandrere og flyktninger,
og de som jobber med dem.49 I tillegg har
de samlet all informasjon om Covid-19 i en
flerspråklig app, utviklet spesielt for innvan
drere og etniske minoriteter. Denne fremstår
som innovativ og gir en rask tilgang til smitte‑
vern, symptomer, hjelpetjenester mv.50
En gjennomgang av informasjonstiltake
ne i OECD-landene viste en vifte av for
søk med bruk av målrettet kommunikasjon
gjennom sosiale medier, radio og telefon
tjenester. I flere land hadde myndighetene
måtte bruke kampanjer i sosiale medier for å
dempe n
 egative holdninger og stigma knyt
tet til innvandrergrupper og Covid. Samtidig
innså landenes myndigheter, ifølge OECD,
at det var stor mangel på kunnskap om inn
vandreres mediebruk, noe som bidro til å
hindre effektiv kommunikasjon om smitte og
testing. Det var også flere av landene som
hadde laget én sentral, nasjonal nettside for
informasjon beregnet på innvandrergrup
per. I Frankrike var denne bakt inn i siden til
Innenriksdepartementet51, mens Tyskland i
tillegg har en nettside som dekker migrasjon
og helse, med vekt på Covid.52

https://myan.org.au/covid-19-support/
https://migrationcouncil.org.au/2020/05/20/myaus-covid-19-a-new-multilingual-mobile-app/ Appen har nå informasjon
på 26 språk. Dette skal økes til 30 i forkant av igangsetting av vaksinasjon i 2021.
50
OECD - How best to communicate on migration and integration in the context of Covid-19? Draft report. Series: Migration
Policy Debates. No. 26. November 2020.
51
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/
52
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568 – samt https://www.migration-gesundheit.bund.de/en/homepage/
48

49
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I Sveits samarbeider myndighetene med
Røde Kors om kommunikasjonen med inn
vandrergrupper.53 Her støtter også n
 asjonale
myndigheter en organisasjon som organiser
er nettbaserte samtalegrupper der influen
cere (multipliers) fra ulike innvandrergrup
per deltar (Frauen Tisch og Männer Tisch).
Videre har man satset på workshops med
representanter fra innvandrerbefolkningen,
der målet er at disse skal spre smittinforma
sjon gjennom sine sosiale medieplattformer.
I Finland etablerte man tidlig en innsats
gruppe (task force) på nasjonalt myndig
hetsnivå bestående av Folkehelseinsitut
tet (THL), Sosial- og helsedepartementet.
Denne koordinerte blant annet kampanjer
i forbindelse med Ramadan. Den nasjonale
gruppen samarbeidet med lokale myndig
heter, sivilsamfunn og innvandrergrupper,
blant annet gjennom rundebordskonferan
ser. Under den andre bølgen med smitte ble
informasjon spredt på visuelle plattformer,
og gode eksempler på tiltak har blitt spredt
systematisk på tvers av regioner. Denne
gang har Helsinki universitetssykehus fått
ansvar for en operasjonell innsatsgruppe
(i tillegg til den nasjonale). Denne samler
lokale myndigheter i tillegg til helsemyndig
heter og setter inn strakstiltak i områder
med høy smitte. Her benytter de blant annet
mobile testsentra og trente helse-kommu
nikatører med somalisk og arabisk-talende
bakgrunn. Man har også brukt flerspråklig
personell i arbeidet med smittesporing.

Myndighetene i Nederland samarbeider tett
med frivillige organisasjoner for å kommuni
sere med innvandrere i landet, har nettsider
på flere språk,54 oversetter automatisk alle
pressekonferanser med sentrale myndig
heter, samt samarbeider med et ekspert
miljø som gir covid-informasjon på en r ekke
språk.55
I New Zealand har man i tillegg til n
 asjonale
og regionale helseinformasjonssider på
flere språk,56 fri tilgang til helsevesenet og
testing for alle migranter i forbindelse med
Covid. Dette er et unntak som gjelder smitt
somme sykdommer. Normalt tar det to år før
migranter får full helsetilgang.
Myndighetene i USA har samlet mye av inn
satsen for å hindre smitte i CDC (Center for
Disease Control).57 Her finner man en lang
rekke ressurser som kan brukes av lokale
myndigheter og frivillige organisasjoner.
Blant disse er enkle informasjonspakker
(tool kits) som er tilpasset de ulike situasjo
ner som innvandrere og migranter befinner
seg i.58 Særlig avansert er forståelsen av
samarbeidet med, og utnyttelsen av, res
surser i sivilsamfunn, inkludert innvandrer
miljøer.59

www.migesplus.ch/coronavirus.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
55
https://www.pharos.nl/the-coronavirus/
56
https://covid19.govt.nz/ og https://www.arphs.health.nz/public-health-topics/covid-19/covid-19-information-for-our-communities/
57
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
58
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/communication-toolkit.html. Her er pakker tilpasset
alle media og plattformer, inkludert sosiale medier. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/living-in-close-quarters.pdf
59
https://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/images/figure1.1_lg.jpg
53

54
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4. VURDERING AV IGANGSATTE TILTAK
Fra mars er det satt i gang svært mange
tiltak i regi av nasjonale og lokale myndig
heter, frivillige organisasjoner, innvandrer
organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og
interesseorganisasjoner både for å stoppe
smitte, sikre etterlevelse av regler, og for‑
hindre 
negative økonomiske og sosiale
konsekvenser av pandemien.

Oppsummert tar de viktigste tiltakene for
å begrense smittespredning av covid-19 i
befolkningen med utgangspunkt i smitte
vernråd og -regler som framgår av Helsedi
rektoratets Nasjonale veileder «Koronavirus
– beslutninger og anbefalinger»60, og FHIs:
Koronaveilederen - Koronavirus (SARSCoV-2) fakta, råd og tiltak61.

Ekspertgruppen har ikke funnet det hen
siktsmessig å gi en fullstendig katalog over
alle igangsatte tiltak relatert til Covid-19situasjonen i Norge. Med noen unntak, har
nasjonale myndigheter iverksatt tiltak rettet
mot hele befolkningen. Noen tiltak treffer
innvandrerbefolkningen godt, på lik linje
med øvrig befolkning. Andre tiltak treffer
bedre med små justeringer og supplerende
tiltak som kompenserer for ulikt utgangs
punkt og bakgrunn. Enkelte tiltak er knyttet
direkte til helsehjelp og tilrettelegging for
den såkalte TISK-strategien, men de aller
fleste tiltakene handler om ulike kommuni
kasjon-, informasjons- og veiledningstiltak.

Mange kommuner har i tillegg utarbeidet
lokale planer og egne tiltak. Kommuner med
de største utfordringene har oversatt infor
masjon på mange språk, formidlet gjen
nom mange kanaler, og jobbet lokalt med
involvering av ulike innvandrergrupper i
sitt arbeid. Nasjonale helsemyndigheters
arbeid med smittevern har i stor grad bestått
i å utarbeide råd og implementere veileder
ne overfor befolkningen, andre offentlige og
private aktører, næringer m.fl. En vesentlig
del av innsatsen har derfor både nasjonalt
og lokalt vært ulike former for informasjonsog kommunikasjonstiltak.

I tråd med gruppens mandat, redegjør vi kort
for iverksatte og relevante tiltak spisset mot
å redusere smittetrykket i innvandrerbefolk
ningen og vurderinger av tiltakenes treffsik
kerhet. Ekspertgruppen har sett spesielt på
hva som trengs for at de igangsatte tiltakene
skal være mer effektive. Vi presiserer likevel
at flere av tiltakene har vært nyttige bidrag
for å spre informasjon til ulike deler av inn
vandrerbefolkningen.

Frivillige organisasjoner, innvandrerorganisa‑
sjoner og minoritetsorganisasjoner har vært
en verdifull ressurs for å nå ut til innvandrer
befolkningen med informasjon og tiltak helt
fra starten av pandemien62.
I vår vurdering av iverksatte tiltak, har ek
spertgruppen basert seg på tilbakemeldinger
fra en rekke frivillige organisasjoner, innvan
drerorganisasjoner, minoritetsorganisasjoner
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,
tros- og livssynssamfunn, kommuner og by
deler, og statlige etater (oversikt se kap. 7).

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus, lastet ned 28.11.2020 kl 23.57
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
I april besluttet Stortinget å øremerke midler til seks landsdekkende frivillige organisasjoner for å bistå i informasjonsarbeidet om covid-19. I tillegg ble det laget en ekstraordinær søknadsbasert ordning på 20 millioner kroner. 142 organisasjoner i
hele landet ble som følge av utlysningen bevilget midler til å drive informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen.
60
61
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4.1. Smittevern og
forebygging

 ompliserte innloggingsrutiner, og tilgang på
k
digital ID.

Permitteringsregler og kompensasjonsordninger
Vurdering: Usikre arbeidsforhold og dårlig
økonomi kan være et hinder for testing og
smittesporingsarbeid, isolasjon og karan
tene. Sosial og økonomisk marginalisering
og lav jobb-sikkerhet medfører en risiko for
at folk vegrer seg fra å teste seg eller ikke
har råd til å respektere regler om isolasjon
og karantene av frykt for økonomisk tap.
Dagens ulike støtteordninger tar ikke høyde
for personer som ikke har opparbeidet seg
sykepengerettigheter, eller for personer på
timekontrakter (for eksempel gjennom be
manningsbyråer).

Helsemyndighetene i Oslo startet i midten
av november en testkampanje på 14 språk
med budskap om at test er gratis,
enkelt og trygt, og med henvisning til
kommunens nettsider.
Vurdering: Det er for tidlig å si noe om
effekten av kampanjen, men sannsynligvis
vil den være mest effektiv dersom også test
kapasitet og -tilgjengelighet i kommunene
er relativ høye. Det kan være verdt å min
ne om at en vellykket kampanje på dette
området kan bety at smittetallene i grup
pen går opp fordi flere tester seg, men om
kampanjen er vellykket, bør andelen med
positiv smitte blant de testede gå ned.

4.2 Tiltak for økt testing
og bedre smittesporing

4.3 Tiltak for økt gjennomføring av karantene og
isolasjon

Tilbud om gratis testing og annen
helsehjelp
Vurdering: Flere av innspillene fra frivillige
organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og
minoritetsorganisasjoner peker på at mange
innvandrere ikke har tilstrekkelig informasjon
om relevant helsetilbud og muligheter for
testing gratis og anonymt. Mange er redde
for konsekvensene av å teste seg, og opp
lever stigma knyttet til eventuell positiv test.
Tilbakemeldingene til ekspertgruppen p
 eker
også på at disse tilbudene spesielt ikke når
frem til personer uten lovlig opphold.
Teststasjoner på innreisepunkter og lavterskel teststasjoner i kommunene
Vurdering: Tilbakemeldinger fra flere innvan
drermiljøer tyder på at tersklene for testing
fortsatt oppleves som høye for mange. Det
meldes om at det er vanskelig å finne in
formasjon om testing, ventetiden kan være
lang og formidling av testresultat krever ofte

Oversettelser og formidling av
informasjon om karantene og isolasjon
på flere språk:
Det er utarbeidet en god del materiale
om karantene og isolasjon på flere språk.
Folkehelseinstituttets oversatte materiell

er primært laget og distribuert for å være
et hjelpemiddel for helsepersonell når det
f.eks skal gis informasjon til de som blir satt
i karantene eller isolasjon i forbindelse med
smittesporing. Folkehelseinstituttets over
satte materiell er derfor presentert og lagt
ut for at det skal være lett å finne for norsk
språklig helsepersonell (derav norsk språk
i tittel og indeksering). Og fungerer som et
verktøy for smittesporerene og kommunene.
Vurdering: Nedlastingstall fra FHI sine
sider er høye, men tilbakemeldingene er

at s pråket ofte er komplisert og med fordel
kan forenkles. Ekspertgruppens vurdering er
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at informasjon om isolasjon og karantene
bør være langt enklere å finne frem til på
offisielle nettsteder og på flere språk enn i
dag.
I begynnelsen av november innførte
regjeringen en ordning med såkalt
«karantenehotell» knyttet til den pålagte
karantenen ved innreise til Norge fra
land med mye smitte.
Vurdering: Ordningen med karantenehotell
skiller i utgangspunktet ikke på norskfødteog utenlandsfødte. Krav til eierskap av egen
bolig kan imidlertid gjøre at enkelte grupper
reisende i høyere grad pålegges opphold på
karantenehotell enn andre. Bestemmelsen
om at arbeidsgivere kan ta ansvar for å stille
med egnet karantenested, har også ført til at
arbeidstakere som bor tett, i stor grad ikke er
blitt omfattet av ordningen, en gruppe der
det ble påvist mye smitte i karantenetiden.
Informasjonstiltak rettet mot
arbeidsinnvandrere
Vurdering: Fra reglene om negativ test og
karantenehotell ved innreise trådte i kraft,
har helsemyndighetene hatt en offensiv
innsats særskilt rettet mot østeuropeiske
borgere, særlig med bakgrunn fra Polen og
Litauen, som arbeider i Norge.
Regelverket er oversatt til relevante språk og
distribuert gjennom norske arbeidsgivere,
frivillige organisasjoner, innvandrerorganisa
sjoner og minoritetsorganisasjoner, sosiale
medier, sosiale nettverk og polsk radio. De
som ankommer Norge fra Polen og Litauen
får også en tekstmelding som minner om
karanteneplikten.
Andelen smittede som er smittet i utlandet
har nå gått noe ned, noe som kan tyde på
at tiltakene delvis har virket. Smittespred
ningen på steder der mange arbeidstakere
bor sammen, er imidlertid ikke blitt redusert

til tross for disse tiltakene. Ekspertutvalgets
vurdering er derfor at de igangsatte tiltakene
er positive, men ikke tilstrekkelige.

4.4 Andre prioriterte
informasjonstiltak
Oversettelser av smittevernråd og regelverk på ulike samlesider
Vurdering: Tidlig under pandemien b
 rukte
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, a
 ndre
statlige myndigheter og kommunene en
god del ressurser på å oversette råd om
smittevern og korona-situasjonen til en

rekke språk.
Informasjonen er bl.a. tilgjengelig på helse-
norge.no, på Folkehelseinstituttets nettsider
og på flere samlesider, inkludert nettsiden til
IMDi. Det ble også laget videoer og lydfiler
publisert på YouTube og Vimeo. Kommune
ne har også informasjon på sine nettsider.
Ekspertgruppen vurderer det som viktig at
slik informasjon er oversatt og finnes tilgjen
gelig på mange språk på autorative nettsi
der. Det åpner for bruk og videreformidling
fra andre aktører. Basert på tilbakemeld
ingene i kapittel 3 er imidlertid ekspert
utvalgets vurdering at slik informasjon må
forenkles, tilgjengeliggjøres og sentraliseres
(jf. kapittel 5 i denne rapporten).
Målrettet informasjon i alternative
mediekanaler
Vurdering: Helsemyndighetene, og 
flere
kommuner som for eksempel Oslo, Bergen,
Drammen, Kristiansand og mange flere, har
i samarbeid med ulike innvandrermiljøer
forsøkt å tilrettelegge informasjonen i flere
kanaler som retter seg spesifikt mot ulike inn
vandrermiljøer, og brukt dialog med de for
skjellige miljøene til å kartlegge medievaner.

28 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REDUSERE COVID-19-SMITTE BLANT INNVANDRERE

Det er ekspertgruppens vurdering at mål
rettet kommunikasjon rettet mot ulike deler
av innvandrerbefolkningen er godt egnet for
å nå frem med informasjon. Medievanene
til innvandrere er imidlertid fortsatt for dårlig
kartlagt.
Tolking av regjeringens pressekonferanse
til engelsk, polsk, arabisk og urdu
Vurdering: Ved én anledning i høst når nye
nasjonale smitteverntiltak ble lansert 5.
november, ble regjeringens pressekonfe

ranse tolket på flere språk og lagt ut på re
gjeringens nettsider. Ekspertgruppen vur‑
derer dette som et egnet grep for å inklude
re større deler av innvandrerbefolkningen i
dugnaden mot pandemien.
Kampanjer i sosiale medier tilpasset
person og kontekst
Vurdering: Under pandemien har myndig
hetene laget flere kampanjer på en rekke
språk, der målsettingen har vært å formidle
konkrete råd i et klart språk og med utstrakt
billedbruk. Noen av kampanjene har spesi
fikt rettet seg mot innvandrermiljøer. Videre
har de fleste kampanjene rettet mot den
generelle befolkningen, vært oversatt til en
rekke språk. Kampanjene har vært spredt i
ulike kanaler, ikke minst i sosiale medier, og
til dels segmentert til bestemte språkgrup
per og geografiske områder med høy smitte.
Ekspertgruppens vurdering er at erfaringen
med kampanjer i sosiale medier så langt, er
positive og at kampanjer tilpasset konkrete
kontekster er en effektiv måte å kommu
nisere smittevernråd på. Tilbakemeldinger
tyder også på at annonser i sosiale medier
oppfattes som mindre invaderende enn til
passede SMSer.
Mobilisering av sivilsamfunnet
Vurdering: Frivillige organisasjoner, innvan
drerorganisasjoner, minoritetsorganisasjo

Tilbakemeldinger fra sektormyndigheter, kommuner, smittesporere, frivillige organisasjoner,
innvandrerorganisasjoner og
minoritetsorganisasjoner viser at
utfordringer kan være knyttet til
følgende forhold (ref. også figur 5):
• Kommunikasjon og informasjon
om smittevern
• Etterlevelse av råd og
anbefalinger
• Manglende oversikt / lister over
deltakere i samlinger
• Identifisering av nærkontakter
• Overholdelse av isolasjon
og karantene (definerte nær
kontakter har gått på skole
eller jobb)
• Tidkrevende og utfordrende
å bruke tolk i smittesporings
arbeidet
• Manglende tillit til helsevesenet
• Skam og stigma knyttet til det
å være smittet
• Det har vist seg å være svært
nyttig og effektivt å ha helse
personell som snakker det
aktuelle språket i forbindelse
med smittesporing i ulike grupper
• Enkelte vegrer seg for å ta tele
fonhenvendelser dersom det
kommer fra ukjent nummer
(erfart av Oslo kommune). Dette
gjør det utfordrende å komme i
kontakt med nærkontakter.
• Enkelte kommuner erfarer utfordringer med utfylling av nærkontaktskjemaer
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ner og trossamfunn har engasjert seg sterkt
for å understøtte myndighetenes tiltak for
få ned smitten i befolkningen. Både statli
ge myndigheter og mange kommuner har
støttet opp under frivillige organisasjoners
informasjons- og veiledningsarbeid.
Gruppen erkjenner at det er en utfordring å
få til en god balanse mellom kvalitetssikring
av informasjonen fra smittevernfaglige (stat
lige) aktører og profesjonelle oversettere og
kvalifiserte tolker på den ene siden, og or
ganisasjonenes kjennskap til målgruppene.
Myndighetene har per i dag ikke ressurser til
å bistå i tilstrekkelig grad med kvalitetssik
ring verken språklig eller smittevernsfaglig.
Ekspertgruppens vurdering er at øremerke
de tilskuddsmidler er et nødvendig og ef
fektivt supplement til lokale- og nasjonale
myndigheters informasjonsplikt og plikt til å
gi likeverdige helsetjenester.
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5. VURDERINGER OG ANBEFALINGER
Som denne rapporten viser, er det et behov
for målretting av eksisterende tiltak og nye
tiltak for å redusere smitte av Covid-19 blant
innvandrerbefolkningen. Forslagene til t iltak
er basert på utfordringsbildet, erfaringer
fra en rekke aktører og land, og tilgjengelig
forskningsbasert kunnskap, som beskrevet i
kapittel 2-4.
På dette grunnlaget foreslår ekspertgruppen
tiltak og anbefalinger innen fire kategorier:
•
•
•
•

Smittevern og forebygging
Tiltak for økt testing og bedre smitte
sporing
Tiltak for økt gjennomføring av karante
ne og isolasjon
Andre prioriterte informasjonstiltak

Ekspertgruppens hovedtilnærming er at
tiltakene bør vare til pandemien er over.
Enkelte forslag er imidlertid innrettet slik at
virkningen vil være mer langsiktig. Ekspert
gruppens anbefalinger er på et overordnet
nivå. Ekspertgruppen ser at den enkel
te kommune må målrette sine tiltak ut fra
lokale smitteutfordringer.

5.1 Smittevern og forebygging
Informasjonspakker til arbeidsgivere
Ekspertgruppen foreslår at det u
 tarbeides
bransjespesifikke informasjonspakker på
relevante språk fra helsemyndighetene.

Denne informasjonen bør spres til arbeids
givere med mange utenlandske ansatte
i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Meldetjeneste til arbeidstilsynet
Ekspertutvalget foreslår at det opprettes
en meldetjeneste der arbeidstakere ano
nymt kan tipse om arbeidsgivere som ikke
respekterer nasjonale og lokale smittevern
bestemmelser. Arbeidstilsynet bør bemanne
denne, og styrkes med nødvendige ressur
ser til å kunne følge opp slike henvendelser
med nødvendig tilsyn på kort varsel.
Faste møteplasser mellom helsemyndighetene, frivillige organisasjoner, innvandrer organisasjoner og trossamfunn
Ekspertgruppen foreslår at det i regi av helsemyndighetene holdes jevnlige digitale opp
dateringsmøter hver andre uke der frivillige
organisasjoner, innvandrer organisasjoner
og trossamfunn kan bli oppdatert på gjel
dende råd og anbefalinger.
Sikre at personer uten lovlig opphold
får mulighet til testing, karantene og
behandling
Ekspertgruppen anbefaler at det kommuni
seres tydelig at også personer med uten lovlig
opphold har rett på nødvendig helsehjelp
knyttet til testing, karantene og behandling.
Det må også kommuniseres tydelig at dette
er kostnadsfritt og at helseopplysninger ikke
brukes til andre formål enn smittevern.
Intensivere arbeidet med tilpassede
informasjonskampanjer
Flere av tilbakemeldingene til ekspertgrup
pen antyder at det i mange miljøer eksi
sterer et stort press for å bli med på større
sosiale aktiviteter, til tross for råd og regler
om smittevern.
Ekspertgruppen foreslår at arbeidet med å
gjennomføre målrettede kampanjer styrkes
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og at sosialt press tematiseres. For eksempel
kan en kampanje med tittelen «si nei»,
vurderes for å bevisstgjøre om de juridiske
og helsemessige konsekvensene av å bryte
smittevernbestemmelsene.

5.2 Tiltak for økt testing og
bedre smittesporing
Drop-in testing
Ekspertutvalget foreslår at det tas i bruk
flere lokale drop-in-stasjoner med lange

åpningstider der folk kan teste seg og motta
nødvendig informasjon.
Informasjon på teststasjonene må være
oversatt
Informasjonsarkene, som deles ut ved
testing, må være oversatt til flere språk,

basert på sammensetningen i befolkningen
i den aktuelle kommunen eller bydelen.
Formidling av testresultat på flere språk
Videre anbefales det at hver kommune/
bydel har tydelige retningslinjer for å formid
le testresultatet til den enkelte på et språk
vedkommende forstår. Det er ikke tilstrekke
lig å kun basere seg på digitale løsninger som
krever innlogging med bankID eller lignende.
Målrettet bruk av hurtigtesting
Det anbefales at bydeler og kommuner med
høy smitte prioriteres for målrettet bruk av
hurtigtesting. I områder med høy innvan
drerandel foreslås det også en systematisk
bruk av ambulerende testpersonell som kan
teste folk på egnede steder.
Forsøk med massetesting
Ekspertutvalget anbefaler

også

med ulike former for frivillig massetesting i
områder med høy konsentrasjon av smitte.
Informasjonskampanjer om testing på
flere språk
For å redusere usikkerheten og misforstå
elsene som eksisterer rundt testing,
anbefaler ekspertgruppen en oppskalering
av 
nasjonale informasjonskampanjer om
testing på flere språk. Informasjonen bør

prioritere geografiske områder som er hardt
rammet, være tydelig på at informasjonen
ikke brukes til andre formål enn smittevern
og at alle former for testing er gratis.
Bedre bruk av flerspråklig helsepersonell
Ekspertgruppen anbefaler at flere kom‑
muner vurderer behovet for å benytte helse
personell med flerspråklig kompetanse som
en del av sine smittesporingsteam.
Bruk av kvalifisert tolk
Ekspertgruppen
anbefaler
nasjonale
myndigheter å legge bedre til rette for at
kommuner raskt kan bestille kvalifisert tolk
dersom det skulle bli behov for det i forbin
delse med et større utbrudd. Ekspertgrup
pen anbefaler også kommunene å sikre at
de har på plass rutiner for å benytte seg av
kvalifiserte tolker.
Flerspråklig nasjonalt smittesporingsteam
Ekspertgruppen foreslår at FHIs nasjonale
smittesporingsteam suppleres med helse
personell som har særskilt kompetanse på
migrasjonshelse, og som mestrer de 5-10
vanligste minoritetsspråkene i Norge. Den
ne vil kunne bistå lokale myndigheter med
både smittesporingsarbeid og konkret råd
givning ved lokale utbrudd.

forsøk
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Gruppen vil også kunne gå inn med målret
tet informasjon og bidra til å tilrettelegge for
andre lokale tiltak ved behov.

grunn, herunder trangboddhet, ikke har
mulighet til å opprettholde avstandskravene
innenfor rammene av egen bosituasjon.

Bedre synlige teststasjoner ved større
flyplasser
For å hindre at grensepasseringer bidrar
til ytterligere smittespredning, a
nbefaler
ekspertgruppen bedre synlig testing og

informasjon ved ankomst.

Sikre at regler for karantene og isolasjon
blir forstått av alle
Ekspertutvalget vurderer det som viktig at
det er tilstrekkelig med personalressurser
og kompetanse (helsepersonell og tolker)
til å sikre seg at informasjon blir forstått
av 
personer som settes i karantene og
isolasjon.

Det er allerede etablert teststasjoner ved en
kelte innreisepunkter til Norge, for e
 ksempel
på Oslo Lufthavn. Teststasjonene bør være
godt synlige, og godt nok bemannet, til å
kunne tilby testing til alle reisende. De bør
ligge slik at man aktivt må velge å gå forbi
dem, heller enn at man må oppsøke dem.
De må legge opp til informasjon om ka
rantenebestemmelser, generelt smittevern
m.m. på et språk den reisende forstår.

5.3 Tiltak for økt gjennomføring av karantene og
isolasjon
Vurdere økonomiske kompensasjons
ordninger for personer som ikke har
opparbeidet rett til sykepenger
For å motvirke store økonomiske konse
kvenser for personer som må gjennomføre
karantene eller isolasjon, foreslår ekspertut
valget at det utredes en kompensasjonsord
ning for personer som ikke har rett til syke
penger, eller for personer på timekontrakter
(for eksempel gjennom bemanningsbyråer).
Sikre tilgang til karantenelokaler
Ekspertutvalget anbefaler kommunene å
stille egnede lokaler til disposisjon for gjen
nomføring av karantene og isolasjon dersom
dette, ut fra smittevernhensyn, er nødvendig
for å hindre smittespredning. Tilbudet bør
gjelde for personer som av en eller a
 nnen

Ekspertgruppen anbefaler at både skrift
lig og muntlig informasjon blir gitt personer
med svake norskferdigheter, som blir satt i
karantene eller isolasjon. Informasjonen bør
tydeliggjøre hvor karantenen eller isolasjon
en skal gjennomføres og hvilke helsemes
sige konsekvenser det kan medføre å bryte
karantene eller isolasjon.

5.4 Andre prioriterte
informasjonstiltak
Sentralisert kommunikasjon
med innvandrerbefolkningen satt i system
Ekspertgruppen vurderer at det innenfor
sektoransvarsprinsippet, er avgjørende at
oversettelser av viktig informasjon til enhver
tid er tilgjengelig og oppdatert på de største
minoritetsspråkene. Tolking av regjeringens
pressekonferanser og oversettelse av regje
ringens pressemeldinger må skje raskt.
Enkle og tilpassede informasjonspakker
Det anbefales at relevant informasjon sys
tematisk tilpasses ulike målgrupper i inn
vandrerbefolkningen og ulike situasjoner.
Disse informasjonspakkene bør gjøres til
gjengelig for kommunesektoren og frivillige
organisasjoner til egen kommunikasjon med
innvandrerbefolkningen.
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Direkte kommunikasjon med
innvandrerbefolkningen
Ekspertgruppen foreslår at helsemyndig
hetene går i dialog med frivillige organisa
sjoner for å etablere en direkte kommuni
kasjonskanal til innvandrerbefolkningen.
Ekspertgruppen anbefaler at det oppret
tes dialog med australske myndigheter om
deres erfaring med å utvikle en applikasjon
til dette formålet.
Nasjonal nettside for informasjon
på ulike språk
Ekspertgruppen anbefaler at den viktigste,
offisielle oversatte informasjonen på nasjo
nalt nivå samles på et autorativt nettsted.
Stedet bør være svært godt synlig og lenkes
til fra offisielle nettsteder.
Flerspråklig koronatelefon
Ekspertutvalget foreslår at dagens koro
natelefon utvides til å inkludere de største
minoritetsspråkene i Norge. I kommunika
sjonen av dette tilbudet er det viktig å for
midle at det er mulig å ringe inn anonymt.
Vaksineplan som inkluderer innvandrerbefolkningen
Basert på erfaringene fra pandemien
anbefaler ekspertgruppen at det utarbei

des en plan for å informere befolkningen
om vaksinering på flere språk, med spesielt
fokus på de mest utsatte gruppene. Planen
bør ta høyde for utfordringene knyttet til å
nå frem til deler av innvandrerbefolkningen,
som er beskrevet i denne rapporten.
Kontakt med lokale ressurspersoner
Ekspertgruppen anbefaler kommuner å sør
ge for at de har på plass et apparat som
sikrer kommunikasjon med deler av innvan
drerbefolkningen som er vanskelig å nå. Det
bør innebære kompetanse om språk og kultur
blant kommunens minoriteter. Kommunene
bør også ha en oppdatert oversikt over ressur

spersoner, ambassadører og organisasjoner
som kan brukes i informasjonsarbeid for å nå
ut til ulike deler av befolkningen.
Videokampanjer med kjente personer
med ulik landbakgrunn
Ekspertgruppen anbefaler å benytte seg
av kjente personer med ulik landbakgrunn
i nasjonale informasjonskampanjer rettet
mot ulike deler av innvandrerbefolkningen.
F.eks. rollemodeller innen sport, kultur og
samfunnsliv.
Samarbeid med frivillige- og
innvandrerorganisasjoner og trosog livssynssamfunn
Mange innvandrere tilhører trossamfunn
med en godt utbygd infrastruktur. Ekspert
gruppen anbefaler et mer systematisk
samarbeid med relevante tros- og livssyn
samfunn og frivillige- og innvandrerorgani
sasjoner for å nå ut med viktige råd om pan
demien.
Ekspertgruppen anbefaler videre at d
 isse
nettverkene brukes aktivt til å formidle
skreddersydde budskap i forbindelse med
viktige høytider og begivenheter som jul,
ramadan, fredagsbønn mm.
Samarbeid med berørte miljøer for
å motarbeide skam og stigma
Ekspertgruppen anbefaler gjennomgående
tett samarbeid med berørte miljøer ved ut
brudd. Dette vurderes som avgjørende for å
motarbeide stigma og skam knyttet til smitte.
Kampanjer for å forebygge
negative holdninger
Negative holdninger knyttet til enkelte inn
vandrergrupper gjør arbeidet med blant
annet smittevern, smittesporing og testing
mer krevende. Ekspertgruppen anbefaler
at det igangsettes opplysningskampanjer i
sosiale medier for å motarbeide fordommer
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og negative stereotypier rettet mot enkelte
grupper.
Systematisk kunnskapsinnhenting
Ekspertgruppen anbefaler en systematisk
kunnskapsinnhenting om tiltakene innført så
langt under pandemien rettet mot innvan
drerbefolkningen. Covid-pandemien er et
nytt fenomen, noe som bidrar til at det fore
løpig er et tynt kunnskapsgrunnlag. Dette
vil endre seg i løpet av det kommende
året. Mye forskning er i gang og vil bli pu

blisert innen kort tid. Det er en utfordring
at de mange tiltakene i Norge og 
ellers i
verden, ikke er dokument eller så langt

evaluert. Dette gjør at vi vil kunne gå glipp
av kunnskap som vil være til nytte under
Covid-19 pandemien. Kunnskap vil også
være nødvendig for å lage gode strategier
og oppdaterte beredskapsplaner.
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6. OM ARBEIDET
Utvalget ble oppnevnt 16.11.2020. IMDi har
koordinert arbeidet. Ekspertgruppen har
hatt fem utvalgsmøter, ett innspillsmøte og
sendt forespørsler om skriftlige innspill til
flere aktører.
Utvalget ønsker å takke følgende for de
res innspill: Folkehelseinstituttet, Helse‑
direktoratet, Politidirektoratet, Oslo Politi‑
kammer, Utlendingsdirektoratet, Integre
rings- og mangfoldsdirektoratet, 
Institutt
for samfunnsforskning, Caritas Norge,
MiRA-senteret, Norsk Folkehjelp, Kristent
Interkulturelt Arbeid (KIA Norge), Norges Fri
villigsentraler, Røde Kors, Norske 
Kvinners
Sanitetsforening, Ambassadørprosjektet i
Bydel Gamle Oslo, Helsesenteret for pa
pirløse migranter, Drammen Minoritets
råd, Internasjonal helse og sosialgruppe
(IHSG), Migrasjonssenteret, Frelsesarme
en, Organisasjonen mot offentlig diskrimi
nering (OMOD), Likestilling, Inkludering og
Nettverk (LIN), Miroslaw Bartnik, organisa
sjonsarbeider, Manpower, ISS, Virke, NHO,
LO, Parat, Kombinasjonsklassen ved Askim
videregående skole, Bydel Søndre Nord

strand, 
Bydel Stovner, Bydel Alna, Enhet
for mangfold og inkludering (EMI) i Oslo
kommune, Direktoratet for internasjonalise
ring og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
(DIKU), Frogn kommune, Oslo Politidis
trikt, Kristian Krogshus, kommuneoverlege
i Moss kommune, Siri Fuglem, Berg kom
muneoverlege i Gjøvik kommune, Avdeling
samhandling, helsekompetanse og like
verdige helse
tjenester, og Tolkesentralen
ved Oslo universitetssykehus, Marta Bivand
Erdal ved PRIO, Svenn-Erik Mamelund ved
OsloMet, Esperanza Diaz ved UiB, F
 agråd
for innvandrerhelse (Helsedirektoratet),
Samarbeidsrådet for tros- og livssyns
samfunn, International students union of
Norway(ISU), bibliotekarene ved ISF og
IMDi, Helsedirektoratets brukerråd, IGC (In
tergovernmental Consultations on Migrati
on, Asylum and Refugees) ved Ane Kristine
Djupedal; GDISC (General Directors of Im
migration Services Conferences) ved Inge
borg Grimsmo; Nettverk for fagressurser på
innvandrerområdet i NAV Oslo, ved Åshild
Leirset og OECD-representant Elisabeth
Kamm.

OSLO, 4. DESEMBER 2020 37

7. LITTERATUR
Publiserte rapporter og notater:
Behrouz M. Nezafat Maldonado, Jennifer Collins, Harriet J. Blundell, Lucy Singh (2020),
Engaging the vulnerable: A rapid review of public health communication aimed at
migrants during the COVID-19 pandemic in Europe, Journal of Migration and Health,
Volumes 1–2, https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100004.
Brekke, J.-P. (2020). Informing hard-to-reach immigrant groups about infection preven
tion during the COVID-19 pandemic – Reaching the Somali population in Oslo. Journal
of Refugee Studies (under review).
Brekke, J.-P., Fladmoe, A., Wollebæk, D., (2020). Holdninger til innvandring, integrering
og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Rapport – Institutt for samfunns
forskning. 2020:8
Brekke, J.-P., Mohn, F.A. (2018). Holdninger til innvandring og integrering i Norge. Inte
greringsbarometeret 2018. Rapport 2018:8. Oslo: Institutt for samfunnsforskning
Campos-Castillo, C. and L. I. Laestadius (2020). “Racial and Ethnic Digital Divides in
Posting COVID-19 Content on Social Media Among US Adults: Secondary Survey Analy
sis.” Journal of Medical Internet Research 22(7): 14.
Chang, S., Pierson, E., Koh, P. W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., & Leskovec, J.
(2020). Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening.
Nature, 1-8
Chiu L. (2009), Culturally competent health promotion: the potential of participatory
video for empowering migrant and minority ethnic communities. Int. J. Migr. Health Soc.
Care, 5 (1) (2009), pp. 5-14
Cordeiro-Rodrigues, L. Social Justice for Public Health: The COVID-19 Response in Por
tugal. Bioethical Inquiry (2020). https://doi.org/10.1007/s11673-020-10058-z
Diaz, E., Pierina, A., Velando, B., Rocas, A.O., Sætrevik, B. (2020). Sammenligning av
innvandreres risikovurdering, deres informasjonskilder og tillit til myndighetene under
koronapandemien med tilsvarende data fra Norsk Medborgerpanel. Tidsskrift for den
norske legeforening (til vurdering).
Drefahl S, Wallace M, Mussino E, et al. (2020) Socio-demographic risk factors of COVID-19 deaths in Sweden: A nationwide register study. Stockholm Research Reports in
Demography 2020:23. DOI: https://doi.org/10.17045/sthlmuni.12420347.v3. ISSN 2002617X. Stockholm University, Stockholm, Sweden. 2020
Ekspertutvalget (2020) Oppsummering av innspill til ekspertutvalget. Upublisert notat.
Folkehelseinstituttet. Helsetilstanden i Norge 2018. [Public Health in Norway 2018] Rap
port 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018.

38 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REDUSERE COVID-19-SMITTE BLANT INNVANDRERE

Font, J. & Mendez, M. (2014). Surveying Ethnic Minorities and Immigrant Populations:
Methodological Challenges and Research Strategies. IMISCOE Research. Amsterdam
University Press.
FHIs ukerapport uke 47
FHI-rapport: Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i
Norge etter uke 45
Germain, S. and A. N. Yong (2020) COVID-19 Highlighting Inequalities in Access to
Healthcare in England: A Case Study of Ethnic Minority and Migrant Women.” Feminist
Legal Studies: 10.
Greenaway, C., Hargreaves, S., Barkati, S., Coyle, C. M., Gobbi, F., Veizis, A., & Douglas, P.
(2020). COVID-19: Exposing and addressing health disparities among ethnic minorities and
migrants. Journal of Travel Medicine, 27(7), taaa113. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa113
Indseth T, Godøy A, Kjøllesdal M, Arnesen T, Jacobsen C, Grøsland M, Telle K. Covid-19
etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall.
[Covid-19 by country of birth: Persons tested, confirmed infected and associated hospi
talizations and deaths], Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.
Indseth, T., Grøsland, M., Arnesen, T., Skyrud, K., Kløvstad, H., Lamprini, V., Telle, K.
Kjøllesdal, M., (2020), Covid-19 among immigrants in Norway; notified infections, re
lated hospitalizations and associated mortality. A register based study. Scandinavian
Journal of Public Health (under review).
Informasjonstiltak om coronaviruset. (2020) IHSG prosjektrapport
IMDi (2013/2014) Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer
med innvandrerbakgrunn. IMDi rapporter
Israel’s response to the COVID-19 pandemic: tailoring measures for vulnerable cultural
minority populations.” International Journal for Equity in Health 19: 1-5.
Jang, I. C. and L. J. Choi (2020). “Staying connected during COVID-19: The social and
communicative role of an ethnic online community of Chinese international students in
South Korea.” Multilingual-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication
39(5): 541-552.
Health Risk Communication (2020). World Medical and Health Policy. Online 28. August
2020.. https://doi.org/10.1002/wmh3.363
Hargreaves, BN Kumar, M McKee, L Jones, A Veizis (2020), Europe’s migrant contain
ment policies threaten the response to Covid-19. BMJ, 368 (2020), 10.1136/bmj.m1213
OSLO, 4. DESEMBER 2020 39

Himmels, J. P. W., Borge, T. C., Brurberg, K. G., Gravningen, K. M., Feruglio, S. L., & Ber
ild, J. D. (2020). COVID-19 and risk factors for hospital admission, severe disease and
death–a rapid review, 3rd update.
Kar, B. & Cochran, D. M. (2019). Risk Communication and Community Resilience.
Routledge
Kim, D. K.D., & Kreps, G. L., (2020). An Analysis of Government Communication in the
United States During the COVID‐19 Pandemic: Recommendations for Effective Govern
ment
Kjøllesdal M, Indseth T, Iversen HH, Bjertnaes O. (2020) Patient experiences with gen
eral practice in Norway: a comparison of immigrant groups and the majority population
following a national survey. BMC Health Serv Res. 1;20(1):1106. doi: 10.1186/s12913-02005963-3. PMID: 33256725.
Korzeniewska, L. Erdal, M. B., Kosakowska-Berezecka, N., Żadkowska M. (2019). Tillit
over grensene. En gjennomgang av kunnskap om tillit, migrasjon og barnevern. Rapport
PRIO. Gdansk. https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=1803&type=publica
tionfile
Lauvrak V, Juvet L. (2020) Social and economic vulnerable groups during the COVID-19
pandemic, Rapid review 2020. Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2020
Mamelund, S.E. Dimka, J., Bakkeli, N.Z. (2020). Social disparities in adopting non-phar
maceutical interventions during COVID-19. Being considered for publication in Journal
of Developing Societies.
Mira-senteret (2020) Sosial ulikhet i krisetider. MiRA-Senterets utredning basert på
minoritets-kvinners egne erfaringer under koronakrisen.
Mosdøl A, Vist GE, Straumann GH, Spilker RS, Austvoll-Dahlgren A. (2018), Tilpasset
helseinformasjon og pasientopplæring for personer med innvandrer eller minoritetsetn
isk bakgrunn: en oversikt over systematiske oversikter. Folkehelseinstituttet. ISBN elekt
ronisk: 978-82-8082-984-9
OECD (2020). What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their
children? OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). http://www.oecd.org/
coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-im
migrants-and-their-children-e7cbb7de/

40 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REDUSERE COVID-19-SMITTE BLANT INNVANDRERE

Platt L, Warwick R. (2020) Are some ethnic groups more vulnerable to COVID-19 than
others? 2020; 1–27. https://www.ifs.org.uk/inequality/chapter/are-some-ethnicgroups-more-vulnerable-to-covid-19-than-others/.
Tai, Don Bambino Geno, Aditya Shah, Chyke A Doubeni, Irene G Sia, Mark L Wieland
(2020). The Disproportionate Impact of COVID-19 on Racial and Ethnic Minorities in the
United States, Clinical Infectious Diseases, ciaa815, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa815
Skogheim, R, M. Ruud, G. Orderud (2020) Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbe
folkningen i forbindelse med covid-19. Delrapport 1. By- og regionforskningsinstituttet
NIBR
SSB (2017) Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet – SSB https://
www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/darligerelevekar-men-likevel-hoy-tillit-og-sterk-tilhorighet
Statens serum institutt (2020). COVID-19 og herkomst – opdateret fokusrapport [COV
ID-19 and country of origin. An updated focus report]. Denmark; Statens serum institutt,
2020.
Wachtler, B., Michalski, N., Nowossadeck, E., Diercke, M., Wahrendorf, M., San
tos-Hövener, C., ... & Hoebel, J. (2020). Socioeconomic inequalities and COVID-19–A
review of the current international literature. Journal of Health Monitoring · 2020
Waitzberg, R., et al. (2020). Israel’s response to the COVID-19 pandemic: tailoring meas
ures for vulnerable cultural minority populations.” International Journal for Equity in
Health 19: 1-5.
Ward M, Kristiansen M, Sørensen K. (2019) Migrant health literacy in the Europe
an Union: A systematic literature review. Health Education Journal. 2019;78(1):81-95.
doi:10.1177/0017896918792700
Williamson, E.J., Walker, A.J., Bhaskaran, K. et al. (2020). Factors associated with COV
ID-19-related death using OpenSAFELY. Nature 584, 430–436. https://doi.org/10.1038/
s41586-020-2521-4
World Health Organization (2020). Preparedness, prevention and control of coronavirus
disease (COVID-19) for refugees and migrants in non-camp settings. 2020. Available
from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331777

OSLO, 4. DESEMBER 2020 41

42 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å REDUSERE COVID-19-SMITTE BLANT INNVANDRERE

OSLO, 4. DESEMBER 2020 43

