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Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge - høringsinnspill 
fra Den norske kirke 

 
Det vises til representantforslaget om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter 
samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort, og til muligheten for å sende skriftlige 
innspill i forkant av høringen som skal finne sted 19.01.21. Den norske kirke, ved Kirkerådet, 
vil med dette gi noen innspill til denne høringen.  
 
Den norske kirke har lenge arbeidet for å fremme rettighetene og livsvilkårene til migranter 
og tilreisende i Norge, som ofte lever under særdeles krevende forhold. Problematikken er 
ikke ny, men vi håper likevel det denne gangen vil være mulig å finne en løsning når det 
gjelder spørsmålet om helsehjelp for denne gruppen.  
 
Grunnene til at personer uten lovlig opphold likevel blir i landet kan være mange og 
sammensatte. I utgangspunktet er alle land folkerettslig forpliktet til å ta imot egne borgere. 
Noen land nekter likevel å ta imot tvangsretur av egne borgere, mens i andre tilfeller hevder 
personen at han eller hun ikke kan returnere selv om det i realiteten vil være mulig å reise 
hjem. Noen frykter å bli drept eller å bli utsatt for tortur ved retur, hvilket kan ha støtte i 
relevante kilder om situasjonen i hjemlandet. Det hender likevel at norske myndigheter ikke 
tror på asylsøkerens forklaring eller at forholdene etter norsk praksis ikke gir grunnlag for 
oppholdstillatelse. Andre ønsker ikke å returnere til fattigdom og nød, enten i hjemlandet 
eller i landet hvor de har opphold etter Dublin-regelverket, eller de frykter for livet selv om 
det er vanskelig å finne støtte for dette i relevante kilder. Noen mener også at 
rettsprosessen rundt avslaget har vært mangelfull og at deres rettssikkerhet dermed ikke er 
ivaretatt.  
 
Uansett beveggrunn for å være i riket, så vet vi at dette er en sammensatt gruppe hvor det 
ikke nødvendigvis er en enkel løsning med tanke på videre opphold. VI vet at veldig mange i 
denne gruppen er i en svært vanskelig situasjon, og vi vet hvor viktig og grunnleggende det 
er for mennesker å få medisinsk hjelp når man trenger det, noe det siste året med all 
tydelighet har vist oss. 
 
Resultatet av dagens regelverk er at pasienter enten ikke får nødvendig helsehjelp eller må 
vente til situasjonen blir akutt, noe som innebærer økt lidelse og risiko for dårlig 
behandlingsresultat. 



   

  2 av 2 
   
 

 

Den norske kirke deler bekymringene til Helsesenteret for papirløse migranter og ser behov 
for lovendring. Rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og 
psykologiske behov, ikke innvandringsregulerende hensyn.  
 
Vi håper partiene stemmer for en forbedring slik at alle har en lege å gå til og har rett på 
behandling utfra behov- og helsefaglige vurderinger. At gruppen ikke har rett på dette i dag, 
fører til store humanitære lidelser for de menneskene det dreier seg om. Vi som samfunn 
kan gjøre noe med dette. 
 
Vi vil utfordre norske politikere til å la respekten for det enkelte menneskets liv og iboende 
verdighet få veie tyngst i denne saken.   
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Jan Christian Kielland 
 avdelingsdirektør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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