Respons
Ghana: Behandlingstilbud for hiv-smittede
Problemstilling/spørsmål:
•

Hvor mange anslås å leve med hiv-smitte i Ghana? Er det større andel hiv-smittede i
visse regioner i Ghana enn andre?

•

Er behandling mot hiv-smitte tilgjengelig for alle? Hvor i landet er det bygget ut et
behandlingstilbud?

•

Er behandlingstilbudet for hiv-smittede gratis, eller må pasientene dekke deler av
eller hele behandlingen selv?

•

Hvordan er kvaliteten på behandlingstilbudet for hiv-smittede i Ghana?

•

Får hiv-smittede som har utviklet resistens mot visse ARV-medisiner, eller som ikke
responderer på førstelinjetilbudet, tilgang på andre tilgjengelige ARV-medisiner
gratis eller subsidiert i Ghana?

•

Har myndighetene i Ghana fokus på hiv/aids? Hvem samarbeider ghanesiske
myndigheter med i arbeidet mot hiv?

Generelt om helsevesenet i Ghana

Ghana er et fattig land, med begrensede ressurser til rådighet i det offentlige helsevesenet.
Verdens helseorganisasjon gir følgende opplysninger for Ghana og Norge i siste utgave av sin
årlige statistiske rapport (WHO 2009b):
Leger pr. 10 000
innbyggere

Sykepleiere og jordmødre
pr. 10 000 innbyggere

Sykehussenger pr. 10 000
innbyggere

Ghana

21

9

9

Norge

38

162

40

1

Det vil si 3240 leger, fordelt på en befolkning på 23 478 000.
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Offentlige midler brukt
på helse pr. innbygger 2

BNP pr. innbygger

Andel av befolkningen som
lever på under USD 1 pr.
dag

Ghana

USD 26

USD 1330

30,0 %

Norge

USD 3779

USD 53 320

-

Som det går fram av tallene, er det store kontraster mellom Ghana og Norge. Men det er
viktig å understreke at helsetilbudet i mange fattige land også gjennomgående er betydelig
skjevere fordelt geografisk enn det er i Norge. Helsetilbudet i byene, og særlig hovedsteder og
storbyer, er dermed vesentlig bedre enn det en finner på landsbygda. I den grad det finnes et
privat helsetilbud, er det nærmest utelukkende å finne i de store byene. Videre er tilgangen på
medisiner langt bedre i byer enn på landsbygda, fordi et større og mer kjøpekraftig marked gir
høyere etterspørsel til de som selger medisiner. (Merk at det er sjelden medisiner selges av
personer med fagutdannelse i land i Afrika. 3 )
I tillegg er Ghana et land hvor personer med helsefaglig bakgrunn emigrerer i store antall.
Ifølge opplysninger referert i det medisinske fagtidsskriftet The Lancet, emigrerte 604 leger
fra Ghana mellom 1993 og 2002, og halvparten av alle leger og en tredel av alle sykepleiere
forlater landet når de er ferdige med utdanningen sin (Robinson & Clark 2008). Resultatet av
dette er at mye av helsearbeidet i Ghana, særlig på landsbygda, må utføres av personer med
lavere helsefaglig utdannelse, som ikke gjør dem kvalifisert til å søke arbeid i utlandet (Dovlo
2004).
Hvor mange anslås å leve med hiv-smitte i Ghana? Er det større andel hiv-smittede i
visse regioner i Ghana enn andre?

Ifølge de seneste tallene, som er fra 2007, så er 1,9 % av Ghanas befolkning hiv-smittet. Dette
innebærer at anslagsvis 260 000 mennesker er hiv-smittede i Ghana (WHO 2009a). I Verdens
helseorganisasjon sin årlige statistikkrapport oppgis det at andelen smittede over 15 år utgjør
1722 pr. 100 000 innbyggere – til sammenligning er tallet for Norge 79 pr. 100 000
innbyggere (WHO 2009b, s. 22).
Andelen smittede varierer geografisk i Ghana, noe som går tydelig fram av en større demografi- og helseundersøkelse foretatt i landet i 2003 i samarbeid med den statlige amerikanske
bistandsorganisasjonen USAID. Det er større geografisk variasjon i andelen smittede blant
kvinner enn blant menn.
Prosentandel hiv-smittede blant personer med seksuell erfaring, kvinner 15-49 og menn 15-59. Tall fra
Ghanas demografi- og helseundersøkelse 2003.
Region

Kvinner

Menn

Western

4,7 %

1,8 %

2

Definisjon i WHO 2009: “Per capita government expenditure on health (PPP int. $).”

3

For mer informasjon om tilgang på legemidler i afrikanske land, se Landinfo 2007.
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Central

2,0 %

2,0 %

Greater Accra

3,4 %

2,2 %

Volta

2,0 %

1,1 %

Eastern

5,0 %

4,0 %

Ashanti

3,6 %

1,8 %

Brong Ahafo

4,4 %

2,3 %

Northern

1,0 %

0,9 %

Upper East

1,0 %

2,8 %

Upper West

2,4 %

2,4 %

Oversikten er basert på Akwara, Fosu, Govindasamy, Alayón & Hyslop 2005, s. 13, tabell
3.1.

Er behandling mot hiv-smitte tilgjengelig for alle? Hvor i landet er det bygget ut et
behandlingstilbud?

Pr. 2007 fantes det anslagsvis 260 000 hiv-smittede i landet, av en befolkning på rundt 23,5
millioner. Av disse regner man at rundt 87 000 har behov for behandling med antiretrovirale
medikamenter (ARV-behandling). Pr. september 2007 mottok 14 000 hiv-smittede
behandling i Ghana. Dermed mottar rundt 16 % av dem som har behov for det i Ghana ARVbehandling, dvs. færre enn en sjettedel (WHO 2009a). Ghanas helsemyndigheter har planer
om å nå 30 000 med slik behandling i løpet av 2009 (Ghana Ministry of Health 2009, s. 58).
Det foreligger ikke informasjon om det er kapasitet nok i behandlingsprogrammet til å sikre
alle med behov for ARV-behandling slik behandling, om alle skulle søke den.
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Pr. september 2008 fantes det 95 klinikker som tilbyr hiv-smittede ARV-behandling i Ghana,
med et betydelig større antall klinikker i den sørlige delen av landet enn i nord (Zakaria
2008).
Er behandlingstilbudet for hiv-smittede gratis, eller må pasientene dekke deler av eller
hele behandlingen selv?

Ifølge opplysninger i en artikkel i en Accra-avis, Public Agenda, betaler personer som mottar
ARV-behandling i Ghana en månedlig egenandel på 5 cedi (Amankwah 2008), som tilsvarer
ca. 21 kr. I artikkelen framgår det at dette er en utgift som er stor for mange i Ghana. I en
lederartikkel i The Accra Daily Mail (Essel 2007) opplyses det at egenandelen ikke dekker
behandling for andre infeksjoner hiv-smittede pådrar seg på grunn av svekket immunforsvar.
Dette bekreftes i en rapport fra International Organisation for Migration (IOM) om afrikanske
hiv-smittede migranter som returnerer til hjemlandene sine (Mommers, Eijkhout, Iyamuremye
& Maiyo 2009, s. 68). I IOM-rapporten går det fram at rundt en tredel av Ghanas befolkning
får dekket slik tilleggsbehandling som del av det nasjonale helseforsikringsprogrammet.
Hvordan er kvaliteten på behandlingstilbudet for hiv-smittede i Ghana?

Behandlingsprogrammene for hiv-smittede i den tredje verden må foreta andre økonomiske
prioriteringer enn slike programmer i vestlige land. Dette gjelder også for land som mottar
bistandsmidler til dette arbeidet, og Ghana er ikke noe unntak.
Det innebærer at det ikke er ressurser tilgjengelig både til brede programmer som fanger opp
store antall behandlingstrengende og til individuelt tilpasset behandling til pasienter som bare
responderer på visse ARV-kombinasjoner. Dermed blir det ofte gjort visse kompromisser:
•

Pasientenes respons på ARV-medisinene vurderes primært ut fra allmenntilstanden
deres – altså om de holder seg friske fra opportunistiske infeksjoner eller ikke – og
mer sjelden gjennom laboratorieanalyser av blodprøver. Dette skyldes både dårlig
tilgang på laboratorier og at det er kostbart å sende blodprøver til analyse (IRIN/Plus
2008).

•

Det er sjelden at alle ARV-medisiner som finnes blir gjort tilgjengelig for pasientene i
et behandlingsprogram. Kostbare og/eller nyutviklede medisiner blir sjelden prioritert.
I mange utviklingsland er andrelinje-medikamenter enten vanskelig tilgjengelige eller
så kostbare at de aller færreste har råd til dem (IRIN/Plus 2008).

•

Det varierer i hvilken grad programmene også omfatter diagnose og behandling av
opportunistiske infeksjoner, altså infeksjoner en hiv-smittet pådrar seg som følge av
svekket immunforsvar.

Får hiv-smittede som har utviklet resistens mot visse ARV-medisiner, eller som ikke
responderer på førstelinjetilbudet, tilgang på andre tilgjengelige ARV-medisiner gratis
eller subsidiert i Ghana?

Ifølge IOMs rapport om situasjonen for afrikanske hiv-smittede migranter som returnerer til
hjemlandene sine, blant annet Ghana, så finnes det behandlingstilbud i Ghana hvor andrelinjemedikamenter er tilgjengelige. Det er imidlertid ikke klart om det er inkludert i det subsidierte
behandlingstilbudet (Mommers et al. 2009, s. 68). Én kilde til IOM-rapporten mente at
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klinikkene i Ghana ikke har kompetanse til å behandle pasienter som har utviklet resistens (s.
69).
Har myndighetene i Ghana fokus på hiv/aids? Hvem samarbeider ghanesiske
myndigheter med i arbeidet mot hiv?

Ghanesiske myndigheter har helt avgjort fokus på hiv/aids, men samtidig er Ghana et fattig
land med begrensede ressurser til å drive forebyggende arbeid og tilby behandling til alle som
trenger det. Ghanas myndigheter dekker bare drøyt 20 % av kostnadene til forebygging og
behandling av hiv-smittede i landet (UNAIDS u.å.), resten dekkes av Det globale fondet mot
aids, malaria og tuberkulose og andre bistandsorganisasjoner. Landinfo har imidlertid ikke
funnet noen utfyllende skriftlig oversikt over hvilke aktører som deltar i dette arbeidet i
Ghana.

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, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.
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