Respons
Tsjetsjenia/Ingusjetia: Behandling for kronisk hepatitt C
Problemstilling/spørsmål:
Er behandling med pegylert interferon alfa-2a, pegylert interferon alfa-2b og ribavirin for
hepatitt C tilgjengelig i Tsjetsjenia og Ingusjetia?

Behandling for kronisk hepatitt C

Landinfo har undersøkt problemstillingen med en internasjonal humanitær organisasjon som
har tilstedeværelse i Tsjetsjenia. Organisasjonen ønsker å være anonym. Organisasjonen har
hatt tilstedeværelse i Tsjetsjenia siden 2000 og jobber blant annet med bistand til prosjekter i
primærhelsetjenesten. Det er lokalansatte som jobber for organisasjonen som har gjort
undersøkelser for Landinfo.
Ifølge den internasjonale humanitære organisasjonen er denne behandlingen tilgjengelig i
Tsjetsjenia. Kostnaden for en ”behandlingsrunde” (one set of medicines) er 400 USD, og hver
pasient forventes å trenge 48 slike behandlingsrunder.
Ifølge kilden avhenger spørsmålet om behandlingen vil være gratis for pasienten av
sykdommens alvorlighetsgrad. Behandlingen vil være gratis for personer som har en alvorlig
form for hepatitt C, med for eksempel levercirrhose (skrumplever). Legen vil ved
konsultasjon gjøre en vurdering av sykdommens alvorlighetsgrad. Avhengig av denne, vil
personen bli registrert med en ”disability”. 1 Hvis man med hepatitt C blir registrert innenfor
en av disse ”disability-kategoriene” (uavhengig av hvilken), vil medisinen bli dekket av det
offentlige. Medisinen er mulig å få tak i for andre også, dvs. som ikke er registrert med en
”disability”, men da er den ikke gratis. Kilden tviler på om folk flest vil ha råd til medisinen.
Kilden opplyser at planen i 2013 er å ikke lenger gi denne medisinen/behandlingen gratis til
personer med en registrert ”disability”. Dette er på grunn av de høye kostnadene knyttet til
behandlingen.
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Russland har tre offisielle kategorier av uførhet (disability), avhengig av alvorsgrad. Plassering i en av disse
kategoriene skjer på bakgrunn av legeundersøkelse, som må gjentas en gang per år. Tilhørighet til en av disse
offisielle kategoriene av uførhet gir rettigheter innenfor helsevesenet, avhengig av alvorlighetsgrad (internasjonal
humanitær organisasjon, e-post mai 2013).
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Denne informasjonen gjelder ifølge kilden for Tsjetsjenia. Organisasjonen har ikke undersøkt
behandlingsmuligheter i Ingusjetia, men er av den oppfatning at det generelle
behandlingstilbudet i Ingusjetia er dårligere enn i Tsjetsjenia. 2
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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For mer informasjon om helsevesenet i Tsjetsjenia og Ingusjetia, se Temanotat Tsjetsjenia og Ingusjetia:
Helsetjenester (2012).
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