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NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og
minoritetshelseer et tverrfaglig
kompetansesenter som gjennom
• kunnskapsformidling
• forskning
• utviklingsarbeid
• informasjonsutveksling
arbeider for å fremme kunnskap om helse og
omsorg for mennesker med etnisk

minoritetsbakgrunn. 
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MIGRASJON OG HELSE SOM 
FAGOMRÅDE

• Har i liten grad inngått i helseutdanningene
– Medisin

– Psykologi

– Sykepleie

– Fysioterapi 

• Tradisjonelt lite fokus på kompetanseheving på 
feltet
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Magelssen (2012): Hva lærer fremtidige sykepleiere om Migrasjon & helse? NAKMI 
Berre I, Dæhli, TW, Nordløkken, A (2010): Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? Norsk medisinstudentforening.
Kale, E, Holt, T (2011): Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi? Tilgjengelig fra: nakmi.no



MIGRASJON OG HELSE SOM FAGOMRÅDE

• Har i liten grad inngått i helseutdanningene
• Medisin Forening for transkulturell psykiatri
• Psykologi Forening for interkulturell psykologi
• Sykepleie Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell 

sykepleie

• Økende fokus på kompetanseheving
• Videreutdanning
• Kurs 
• Konferanser
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Legeforeningen: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Utvalg/Utvalg-for-transkulturell-psykiatri--barne--og-ungdomspsykiatri/
Forening for interkulturell psykologi:  http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Forening-for-interkulturell-
psykologi-FIP
Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie: Facebook.com/migrasjonshelse

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Utvalg/Utvalg-for-transkulturell-psykiatri--barne--og-ungdomspsykiatri/
http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Forening-for-interkulturell-psykologi-FIP


MIGRASJON OG HELSE SOM 
FAGOMRÅDE

• Undersøkelser viser at helsepersonell og innvandrerpasienter er 
enige om hva helsepersonellet trenger å lære mer om:
• Hvem som migrerer og hvorfor

• Hva migrasjon gjør med helsen din

• Ulike perspektiver på helse

• Rettigheter

• Kommunikasjon, med og uten tolk.
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Bregård, IM og Hjelde, KH (2013)Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse. NAKMI Rapport 3/2013.
Tilgjenglig fra: http://www.nakmi.no/Images/assets/63794%20ny_t-share%20veiviser%20redigert%2011%2012%2013.pdf

http://www.nakmi.no/Images/assets/63794%20ny_t-share%20veiviser%20redigert%2011%2012%2013.pdf


BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORGE
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• Innvandrere i Norge: 746 700
– Barn av innvandrere: 170 000

• Innvandrerbefolkningen: 916 625
– Totalt 17,3 % av Norges befolkning

• Beregning 2050: 1,3 millioner
• 40% av innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fire år

– Kunnskap om Norge
– Kunnskap om norske offentlige tjenester
– Kunnskap om norske helsetjenester

– Norskkunnskaper

Statistisk sentralbyrå: Innvandrerbefolkningen. Tilgjengelig fra: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
Statistisk sentralbyrå: Innvandring og innvandrere- nøkkeltall. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall


BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORGE
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Statistisk sentralbyrå: Innvandrerbefolkningen. Tilgjengelig fra: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
Statistisk sentralbyrå: Innvandring og innvandrere- nøkkeltall. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall

http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall
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Bakgrunn for prosjektet
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• Tildeling fra Extrastiftelsen

• Redd Barna søkerorganisasjon

• 2-årig forebyggingsprosjekt



Innvandrerungdom
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• Frafallet blant minoritetsspråklige elever ved den videregående 
opplæringen er stort og den er større hos ungdom som selv har innvandret 
enn norskfødt ungdom med utenlandskfødte foreldre (NOU 2010: 7). 

• Påkjenninger og traumatiske opplevelser som flyktninger har gjennomgått 
både før og under flukten kan ha konsekvenser for deres psykiske helse og 
hvordan de fungerer på skolen. 

• Studier har dessuten vist at innvandreres rusavhengighet og psykiske 
lidelser oppdages senere enn hos etniske nordmenn 



Årsaker

• Flere norske studier viser at innvandrere er overrepresenterte blant 
familier med lave inntekter (Epland 2001, Ytrehus 2004, Skevik 2004, Øya, 
Skevik & Krange 2006). 

• Det finnes lite kunnskap om hvordan dårlig økonomi påvirker livet i 
innvandrerfamilier (Øia, 2007).

• Svakere sosialt nettverk

• Mange minoritetsfamilier står ovenfor flere utfordringer i hverdagen. Og 
tiltak må ta tak i utfordringene ettersom disse kan være risikofaktorer for 
problematferd.



Tilhørighet



Psykisk helse
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Psykisk helse 
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• Mange minoriteter i Norge har opprinnelse fra områder eller land 
som helt eller delvis mangler tjenester som arbeider med psykisk 
helse i norsk forstand. 

- For disse vil det kanskje ikke være et alternativ å oppsøke den 
psykiske helsetjenesten selv om man kjenner seg sterkt plaget

- For mange vil det å ha en psykisk lidelse dessuten være svært 
skambelagt og tabu,



Forebygging
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• Et tiltak kan derfor være å tilby kunnskap om psykisk helse tidlig i løpet av 
skolegangen. 
• Fokuset er først og fremst på en endring av kunnskap, oppmerksomhet, 

holdninger/ stigma og atferd. 
• Grunnleggende og tilpasset informasjon om psykisk helse til elever i 

mottaksklassene vil kunne alminneliggjøre tematikken og dermed senke 
terskelen for å oppsøke hjelp. 
• Ved å tilby god psykoedukasjon vil også elevene være bedre i stand til å 

forstå og håndtere sin egen og sin families situasjon. 
• Det vil kunne bidra til å styrke elevenes ‘health literacy’ og skape trygghet 

slik at elevene i større grad kan ta ansvar for egen psykiske helse.



Mottaks/innføringsklasser
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• Ungdommer i mottaksklasser utgjør på flere måter en svært 
sammensatt elevgruppe. 

- kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fluktbakgrunn, 
- tidligere skolegang og opplæringstilbudet de har fått etter de kom til 

Norge. 
- Organisert forskjellig i de forskjellige kommunene



Målsetting

Hovedmål

Forebygge psykiske lidelser hos utsatte 
innvandrerungdom ved å bygge opp deres kunnskap om 
psykisk helse og bygge kompetanse blant ansatte som 
jobber med mottakselevene om migrasjon, etnisitet og 
helse. 
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Målgruppe

• For hele prosjektet er målgruppen mellom 78-188 
personer. 

• I kartleggingen er det gjennomført 4 fokusgrupper med 
5-8 informanter. 

• Elevene er i alder 16-23

• Nyankomne innvandrergutter og jenter i mottaksklasser 
på videregående trinn i Norge. 

• Intervju med ansatte i skolevesenet (spesiallærere, 
helsesøstre, PP-tjenesten, minoritetsrådgiver) 
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Metode

• Første fase var en kartlegging av ungdommenes 
forståelse av psykisk helse/lidelser og deres behov for 
informasjon. 

- Fokusgrupper med ungdom i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
- I tillegg ansatte som jobber med ungdommene på de aktuelle skolene 

intervjuet.

• På bakgrunn av funnene ble utviklet en 
undervisningsmodell om psykisk helse som vi testet ut i 
de samme skolene
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Undervisning

• 90-120 min undervisning/diskusjon

-I hver av de 4 byene

-Med ansatt tilstede   
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Undervisning

• Ungdommene ønsket informasjon om mange 

ulike temaer. Det som gikk igjen:

- Forskjellige typer lidelser

- Depresjon og angst

- Hva som fører til at man får psykiske problemer

- Hvor man kan få hjelp eller forebygge
- Hvordan kan vi hjelpe noen som sliter

- Handler mer om enn å være gal
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Undervisning

• Hva er psykisk helse
- Diskusjon og definisjon
• Hva gjøre dere glad?
• Tanker og følelser
- Hvordan påvirker det oss
- Røde og grønne tanker
- Hjelpehånden
• Stress
• Psykiske problemer
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Undervisning

• Fysisk aktivitet
• Søvn
• Hvordan kan vi få hjelp
• Hvordan kan vi hjelpe andre
• Hvor kan jeg ringe
• Nyttige nettsider
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Evaluering og tilbakemelding

• Evalueringsskjema

-Spurt om innhold

-Metode

-Om det var forståelig

-Hva kunne blitt gjort annerledes

-Om det var nyttig og evt. vil ha mer 
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Evaluering og tilbakemelding

• Spørreskjema til ansatte som var tilstede

-Gjennomførbart?

-Hva er ønskelig i form av forhåndsinformasjon?

-Kunne dette vært gjennomført på andre måter? 
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Rammeverk

• Lærerne vil få utdelt presentasjon med korte 

beskrivelser av hver tematikk

-Hvor lang tid det skal brukes på hvert punkt

-Hva som er viktig å få frem

• I tillegg vil lærerne få et litt lengre skriv med 

bakgrunnsinformasjon får de som ønsker dette.

• Og lenker til mer bakgrunnsinformasjon

• Slik at enhver lærer føler seg trygg nok til å 

gjennomføre dette
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Botid
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Tilbakemeldinger fra elevene
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Tilbakemeldinger fra elevene
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Tilbakemeldinger fra elevene 
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Tilbakemeldinger fra elevene
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Videre fremdrift

-Rapport og lansering november
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