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1. Helbredsundersøgelser af børn i Frederiksberg Kommune v/kommunallæge Birgitte Brinck,
Frederiksberg Kommune
Birgitte Brinck gennemgik en række plancher, der efterfølgende blev udsendt til integrationsrådets
medlemmer. Hun oplyste, at integrationsloven blev ændret i 2016 således, at familiesammenførte
flygtninge alene skulle tilbydes en helbredsmæssig vurdering efter en konkret vurdering.
Frederiksberg Kommune havde imidlertid besluttet, at der fortsat skulle foretages
helbredsundersøgelser af alle flygtningebørn. Hun var ikke bekendt med, om andre kommuner
havde truffet en lignende beslutning.
Det var Frederiksberg Kommunes erfaring, at mange flygtningebørn ikke havde gennemgået
helbredsundersøgelser i hjemlandet. En del børn fik angiveligt heller ikke foretaget
helbredsundersøgelse under ophold på dansk asylcenter. Hun havde foretaget en undersøgelse i

2016 af sager vedrørende 32 børn. Undersøgelsen viste bl.a., at de fleste af de undersøgte børn
havde helbredsgener af forskellig art. En gennemgang af lægeattester viste forskelle i kvalitet m.v.
Det var generelt erfaringen, at når kommunen havde udfærdiget en god, relevant beskrivelse af
barnet og dettes familie, fik den praktiserende læge et bedre undersøgelsesgrundlag.
Der blev spurgt, om Frederiksberg Kommune var opmærksom på tandpleje i forbindelse med
helbredsundersøgelser. Birgitte Brinck oplyste, at dette var tilfældet. Det blev oplyst fra Gentofte
Kommune, at Sundhedsplejen i denne kommune var opmærksom på at sende flygtningebørn til
tandlæge, hvis de f.eks. oplever tandsmerter.
På spørgsmålet om hvilke lægelige indsatser Birgitte Brinck fandt særlig vigtige, oplyste hun, at der
bør foretages en grundig udredning af de fysiske helbredsforhold. Lægerne bør herunder følge
Sundhedsstyrelsens retningslinier om blodprøver og vaccinationer. Desuden bør der være øget
lægeligt fokus på evt. psykiske problemer.
Børn og Familie orienterede herefter om Gentofte Kommunes erfaringer på området. Hvorvidt de
enkelte flygtninge er undersøgt, vaccineret m.v., synes at afhænge af, hvilket land de kommer fra,
og hvilket asylcenter de har opholdt sig i. Kommunen havde ikke mulighed for at indhente
helbredsoplysninger fra asylcentrene, men nogle flygtninge medbragte selv disse. Flygtninge
behandles hos alle praktiserende læger i kommunen.
Sundhedsplejerskerne i Gentofte Kommune aflægger hjemmebesøg hos familier med børn i alderen
0-6 år, og spørger her bredt indtil til såvel barnets som den øvrige families forhold, herunder
opvækst, sygdomme, vaccinationer, kostvaner, søvn, og traumer. Alle skolebørn bliver undersøgt af
en sundhedsplejerske i velkomstklasserne. Sundhedsplejersken henviser børn til egen læge, øjeneller ørelæge, hvis der er behov for dette. Endelig blev det oplyst, at Myndighedsområdet med
ledende skoletandlæge, sundhedsplejerske, skoleafdelingen, dagtilbudsområdet samt Sociale
Institutioner og Familiepleje mødes hver 14 dag for at koordinere indsatsen.
Ayesha Khwajazada takkede Birgitte Brinck for orienteringen.
Integrationsrådet fortsatte efterfølgende en drøftelse af punktet. Det blev herunder foreslået, at
Gentofte Kommune foretog en evaluering af helbredsattester i lighed med Frederiksberg Kommune,
og at Gentofte Kommune vurderede, om der kunne udveksles erfaringer med Frederiksberg.
2. Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017 v/Amneh Hawwa
Amneh Hawwa orienterede om repræsentantskabsmødet, hvor der var oplæg fra bl.a.
integrationsministeren.
Temaet for mødet var etniske minoriteters valgdeltagelse, særlig med fokus på kommunalvalget i
2017. Professor Kasper Møller Hansen holdt et oplæg om muligheder og udfordringer i forhold til
etniske minoriteters valgdeltagelse, hvoraf bl.a. fremgik, at de fleste er mest tilbøjelige til at
stemme, når de føler tilhørsforhold til det samfund, de bor i.
3. Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og
beskæftigelse v/Kosna Savage
Kosna Savage orienterede om, at opgaveudvalget havde holdt sine to første møder. Da udvalgets
arbejde stadig er i procesfasen, foreligger der endnu ikke konkrete forslag og anbefalinger.
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På spørgsmålet om, hvad der var forskellen på dette og det tidligere opgaveudvalg vedrørende
flygtninge oplyste Helene B. Rasmussen, at det tidligere opgaveudvalg havde fokus på den gode
modtagelse af nytilkomne flygtninge. Anbefalingerne fra dette opgaveudvalg er p.t. under konkret
implementering i kommunens forvaltninger.
4. Flygtningekvoter 2017 og 2018 v/Helene B. Rasmussen
Helene B. Rasmussen oplyste, at Udlændingestyrelsen har meddelt, at Gentofte Kommune i
perioden (kvoteåret) 1.3.2017-28.2.2018 vil modtage 126 flygtninge. Pr. 1. maj 2017 har Gentofte
Kommune modtaget 43 af disse flygtninge, hvoraf 19 er i alderen 0-17 år. Kommunen har tidligere
primært modtaget enlige, unge mænd, men modtager nu i stigende grad familier. De fleste
flygtninge kommer p.t. fra Syrien, Eritrea og Afghanistan. Med hensyn til kvoteåret 1.3.201828.2.2019 har Udlændingestyrelsen udmeldt en (foreløbig) kvote på 71 flygtninge.
5. Status på aktiviteter
Ayesha Khwajazada orienterede om, at hun var blevet kontaktet af formanden for Integrationsrådet
i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette integrationsråd og rådet i Gladsaxe Kommune vil gerne
udveksle erfaringer og ideer m.v. med rådene i Furesø og Gentofte. Der planlagdes et møde i
Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Ayesha Khwajazada og Kosna Savage vil deltage. Andre
medlemmer er velkomne til at deltage.
Ayesha Khwajazada orienterede endvidere om, at hun havde deltaget i et møde med en
frivillighedsgruppe om et projekt. Projektet har til formål at hjælpe 15-25-årige piger med anden
etnisk baggrund til at blive mindre tilbageholdende med at gå ud og være sociale uden for hjemmet.
Da projektet er på et forberedende stade, er der p.t. ikke besluttet konkrete aktiviteter.
Kosna Savage orienterede om, at Netværkshuset i Gentofte samme dag havde afholdt en
sundhedsdag, hvor hun havde orienteret om Integrationsrådet. Der var stor interesse for rådet blandt
deltagerne.

6. Eventuelt
Karl Bøtker oplyste, at han ophørte som sekretær for Integrationsrådet. Rådets nye sekretær blev
hans kollega Ida Juhler.
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