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Referat fra fagrådsmøte 16.september 

1.Helsedirektoratets kampanjearbeid knyttet til Covid-19, ved Anita Thorolvsen 
Munch, avdeling folkesykdommer 
Se vedlagte presentasjon.  
Etter sommeren har det vært en kampanje om karantene og regler for reisende.  
En er i gang med en generell kampanje om smittesporing.   
Sjekkas-kampanje for å få folk til å teste seg gikk på norsk og engelsk i juli.  
«Kan du se hvem som er i risikogruppen?» – filmer og plakater – filmer ble voicet.  
 
Det har vært gjennomført en lokal kampanje om munnbind: viktigst å holde avstand, bruke 
munnbind der det ikke er mulig. Det har pågått et løp med oversatt informasjon på 
testsentre og flyplasser, havner mm. Det har vært gjennomført en kampanje rettet mot unge 
voksne: "Party like it`s 2020" på sosiale medier i juli. 
 
Kommunikasjonsavdelingen i Helsedirektoratet planlegger innsiktsarbeid i 
innvandrerbefolkningen. Generell målgruppe er mellom 20-30 år, en mangfoldig gruppe 
hvor noen er i starten på voksenlivet, andre er etablert med barn.  
Helsedirektoratets kampanjeteam ønsket innspill til hvem, hvis vi skal nå en flerspråklig 
befolkning, skal vi rette oss inn mot?  
 
Samtaleguide fra det andre innsiktsarbeidet som er gjort var rettet mot den unge 
befolkningen, hvor noen med innvandrerbakgrunn er med.  
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En har sett at det er forskjeller mellom Oslo øst og vest, for de mellom 20 og 30 år, hva 
gjelder om man er redd for å få smitte. I Oslo øst var en ikke så redd på egne/venners vegne, 
men mer redd for bestemor og andre i risikogrupper.  
 
Helsedirektoratet ønsket innspill på om en bør kjøre liknende kvalitative løp mot spesifikke 
innvandrergrupper.  
 
Foreløpige resultater fra Inncovid.no (Esperanza) viser at det praktiske veier tyngre enn 
smittefaren, i tillegg til det kulturelle. For eksempel er det utenkelig for noen å la noen i 
familien være uten hjelp. I det daglige sliter folk. Personer i ulike innvandrergrupper 
uttrykker at de kan smittevernreglene, men at det er utfordrende å få det til å gå i hop i 
hverdagen. På samme måte som ungdom vil være sammen, så det er vanskelig å 
gjennomføre avstandsregler og overholde maks antall personer som kan samles i praksis.  
 
Fagrådet anbefaler at målgruppen bør være de som ikke snakker språket (har begrensede 
norskkunnskaper), som har kort botid, er godt voksne og de eldste.  
 
Fagrådet anbefaler gratis munnbind til de som trenger det fordi det er en fare for at de ikke 
brukes fordi man ikke har råd til å kjøpe så mange som trengs for å ivareta 
smittevernreglene. Dette er også en levekårsutfordring. Helsedirektoratet har drøftet dette 
med departementet, men departementet har foreløpig sagt nei til gratis munnbind.  
 
Helsedirektoratets kampanjeteam legger til grunn at unge voksne nås via generell 
informasjon som er kulturelt tilpasset og med bildebruk som gjenspeiler mangfoldet etc.  
 
Det ble vist til FHI sin dialog med Bydelsmødrene og deres vilje til å bidra og bli involvert. 
Viktigheten av å gå ut og møte folk ble presisert.  
 
Det ble stilt spørsmål fra fagrådet om hovedformålet med ny kampanje; er det for å nå nye 
grupper, eller er det for å opprettholde trykket? Svaret er at det er begge deler.  
Det er en erkjennelse av at det er noen en ikke når og en ønsker å vite hvordan en kan nå 
disse. Det er nødvendig å fortsette å holde jevnt trykk på kommunikasjonen. "Folk må leve 
livene sine og hverdagen er tilbake. Færre blir veldig syke, men vi må ikke glemme 
smittefaren". Det er behov for å spisse budskapene til enkelte grupper. Lokale smitteutbrudd 
tilsier lokale kampanjer i større grad, i tillegg til nasjonale.  
 
Fagrådet anbefalte å ta høyde for praktisk gjennomføringsevne i kampanjearbeidet gjennom 
å legge til "hvis du ikke har råd til…, kan du…" 
 
Fagrådet viste til "Shaming" dimensjonen og det at noen er redde for å bli frosset ut som 
følge av korona. Det er viktig å nå ut med budskap om å ikke skamme seg, på flere språk.  
Det kan gjerne rette seg mot de over 50 år.  
 
Selv om det er viktig å ta hensyn til det som kan være kulturelle faktorer kan det også være 
en myte at "innvandrerne er så tett på hverandre". Årsaken trenger ikke være kulturelt 
betinget, men det kan skyldes boforhold og levekår. 
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"Folkets spørretime" 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å arrangere 
"folkets spørretime" om korona for de største innvandrergruppene. Helsedirektoratet har 
meldt at det kan være hensiktsmessig å inkludere de fem største gruppene og at det bør 
brukes kvalifiserte tolker. Det var ønskelig med innspill fra fagrådet til hvilke grupper og  
hvilke flater som er best å bruke; hvor treffer en best? Facebook, radio?  
Hvordan rekrutterer vi til dette? Konseptet er: Du spør ekspertene (helsemyndighetene) som 
svarer direkte.  
 
Fagrådet viste til god erfaring med radio ift arabisk målgruppe. Det ble anbefalt å få med 
brukermedvirkning fra den første planleggingsfasen. Bydelsmødrene ble foreslått som en 
aktuell samarbeidspartner. Det ble også vist til Enhet for mangfold og integrering i Oslo 
kommune. 
 
Fagrådet pekte på at det er geografiske forskjeller og at det ser ulikt ut avhengig av hvor man 
bor. Det kan være viktig å tenke lokale arenaer.  
 
Det ble foreslått at organisasjonene som har fått tilskuddsmidler til koronainformasjon fra 
IMDi kan bidra med å spre informasjon om spørretimen.  
 
2. Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen; status for og innspill til  
arbeidet med implementering, ved Christopher Le, avdeling levekår 
Se vedlagte presentasjon.  
Det er ønskelig med en interaktiv tilnærming til hvordan å jobbe med helsekompetanse i 
befolkningen hvor en ser folk og system i sammenheng. Formålet er å måle befolkningens 
helsekompetanse, og hvorvidt organisasjoner og institusjoner er helsekompetansevennlige.  
Den norske undersøkelsen (HLS19) har en oversampling av 5 innvandrergrupper med til 
sammen 1000 respondenter, 200 per gruppe. En ser både på helsetjenestekonteksten og 
befolkningen generelt; hvordan håndteres helseinformasjon og i hvilken grad har en tillit til 
informasjonen. 
 
Fagrådet og fagrådets nettverk vil være viktige bidragsytere i den videre implementeringen 
av strategien om å øke helsekompetansen i befolkningen. Interessenter og målgrupper: hele 
tiden tenke på sluttbrukeren; den vanlige borger/bruker av tjenester/institusjoner.  
 
Fagrådet drøftet hvorvidt og hvordan temaet kan komme inn i profesjonsstudiet i psykologi 
ved UiO. Det er praktiske utfordringer knyttet til at UiO er forpliktet til å prioritere interne 
foredragsholdere til å undervise profesjonsstudenter. Det er vanskelig for eksterne å komme 
inn. Lovverket regulerer bruk av ressurser. Hvordan få til å kunne bruke eksterne? Det er 
ikke et problem at det ikke finnes kompetanse, men det må prioriteres. Når migrasjonshelse 
og helsekompetanse har kommet inn i RETHOS vil dette måtte ivaretas på en bedre måte. Da 
må det hentes inn relevant kompetanse.   
 
3. Resultater fra Inncovid.no, ved Esperanza 
Spørreundersøkelse om covid-19 er gjennomført på polsk, tamil, somali, spansk og arabisk.  
Undersøkelse på nettet; 530 svar fra personer fra 5 land. Like mange kvinner og menn fra  
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18-66 år, de fleste har bodd lenge i Norge. Ikke så representativt for de som ikke kan så godt 
norsk, kanskje. Mange er i jobb. Totalt sett er ikke utvalget representativt for innvandrere i 
Norge.  
 
Mange oppgir jobb og studiested, i tillegg til helsemyndighetene som viktig sted de får 
informasjonen fra. Færre sier de får det fra sosiale medier. Det er imidlertid et spørsmål hva 
som menes med helsemyndighetene, siden VG ofte blir oppgitt som eksempel på 
helsemyndighet. En del av de spurte i de kvalitative intervjuene oppgir at det er for mye 
informasjon, og at det kan bli overveldende og forvirrende. Det er forvirrende for mange når 
de får informasjon som de ikke forstår i Norge, samtidig som de får informasjon fra 
hjemlandet som ikke er like gyldig her, men som de forstår. 
 
Det ble spurt om arbeid og halvparten tror økonomien påvirkes. 40 % hadde mistet jobb 
eller opplevd endring i jobbsituasjonen.  
 
Nesten alle sier de følger rådene. Mange mener nordmenn følger rådene i mindre grad enn 
de selv gjør. De fleste tror de kan unngå  å bli syk ved å følge reglene.  
 
Det er en ikke ubetydelig andel som stoler lite på myndighetene. Dette gjelder særlig de 
polske. Det er ikke alt som er relatert til informasjon, men mange kommer fra samfunn der 
man ikke skal stole på myndighetene, og noen forteller at de er strengere enn 
myndighetenes råd. Noen mener at nordmenn ikke er forsiktige nok. Det ble også spurt om 
en tror at en vil få god behandling hvis en blir syk. Over halvparten var enige i dette, men 
ikke alle tror de får lik behandling. 
 
I de kvalitative analysene er det noen som forklarer at det kan oppstå konflikt mellom de 
som følger rådene og de som mener at rådene er for «snille». Det er også viktig å tenke at 
noen ikke er vant til å tenke forebyggende og det å skulle ta kontakt med helsetjenesten ved 
lette eller ingen symptomer. Det samme har en sett i forhold til screeningprogrammer for 
eksempel for livmorhalskreft.   
  
Det er også sosiale faktorer som spiller inn. Noen har ikke nettverk, dårlig økonomi og 
dårlige boforhold. Religion eller kultur spiller også en rolle for noen; for eksempel hva skjer 
med familien og min måte å se livet på hvis jeg ikke går i begravelse.  
Det er forvirring der ute fordi informasjonen ikke er samlet på et språk på ett sted – og de 
vet ikke alltid hvem myndighetene er.  
 
Innspill fra fagrådet: 
Anbefalinger om hva man bør gjøre kan være vanskelige å forstå og forholde seg til for 
innvandrere som er mer vant til påbud eller at noe er obligatorisk. En må tørre å si må eller 
skal der en mener dette.  
 
Det er behov for å forklare nærmere hva som er forskjellen mellom må/skal og bør i norsk 
kontekst. Hva betyr det når myndighetene anbefaler og hva skal til for at myndighetene sier 
skal/må? 
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Fra undersøkelsen kommer det frem at VG er en hovedkilde til informasjon om korona for 
disse innvandrergruppene. "VG når dem, det gjør ikke Helsedirektoratet". Det er en 
bekymring dersom det eventuelt kommer motstridende informasjon fra VG som ikke er fra 
Hdir. Det er viktig at det fremgår tydelig hva som er offisiell informasjon fra 
helsemyndighetene.  
  
Mye og forvirrende informasjon er en utfordring. En må ikke overdynge med informasjon.   
Regjeringen er en kilde med høy tillit så oppdatert informasjon herfra bør oversettes 
fortløpende. Pressekonferanser bør oversettes muntlig. 
 
4.Tolkebruk i helsetjenestene i koronatiden  
a) Helsedirektoratet ved Øyvind Giæver orienterte om statusrapportering til IMDi og møte i 
koordineringsgruppen om koronainformasjon til innvandrerbefolkningen 17.september.  
Spørsmålet som Hdir og andre direktorater skal svare på er: Hvordan har pandemien 
påvirket bruk av tolk i din sektor? Hvordan jobber dere for å sikre bruk av tolk i egen 
førstelinje under korona-situasjonen? 
 
Innspill fra fagrådsmøtet kan tas med i Helsedirektoratets bidrag i koordineringsmøtet.  
 
b) Innlegg ved Hanne Løfsnes, leder av tolkeseksjonen i IMDI 
Se vedlagte presentasjon.  
IMDi har ansvar for at det er tilstrekkelige tolker i språk der det er behov for tolking. IMDi 
drifter nasjonalt tolkeregister. IMDi vil fremme en stimuleringspakke med midler til 
skjermtolking for å gi bistand til tiltak til videotolking – skjermtolk er mer krevende enn et 
skypemøte.  
 
IMDi gjorde en kartlegging i sommer om hvordan tolkers arbeidshverdag er påvirket av 
korona. Det var en brå og drastisk nedgang på tolkebestillinger, over natten fra 12. mars, og 
mange avbestillinger de første tre ukene. Tolkingen begynte å gå noe opp fra midten av mai.  
Reduksjonen berørte alle sektorer, men særlig i helsesektoren. Det er dramatisk hva gjelder 
informasjon til innvandrerbefolkningen. For å få representativt bilde av situasjonen spurte 
de tolkene i tolkeregisteret; 82 % opplevde betydelig færre oppdrag. 55% opplever fortsatt 
færre oppdrag enn normalt, etter gjenåpningen. Man gir i liten grad informasjon med tolk. 
Tolkeoppdrag flytter seg fra oppmøte til telefon og skjermtolking.  
 
Kvalitative innspill: faktorer som kan påvirke karrierevalg fremover: økonomisk risiko, risiko 
ved sosial isolasjon, smitterisiko. Noen opplever hjemmekontor positivt, andre mener det er 
utfordrende med teknisk utstyr - må ha kvalitet. Korona-situasjonen er veldig sårbar for 
tolker og flere vurderer andre yrker.  Det er svak regulering av tolkefeltet og mange er 
freelancere uten fulle trygderettigheter.  
 
Tolkeloven er satt på vent og det er ikke fastsatt tidspunkt for oppstart med loven. 
 
Minoritetsbefolkningens rettssikkerhet og pasientsikkerhet er i fare. IMDi minner om å 
bruke tolk i vanlige samtaler. Det er informasjonsmateriell på IMDi sine nettsider om bruk av 
tolk som ulike sektorer kan bruke. Det er et nytt tolkeregister som er lettere å søke i, og 
lettere å finne aktuell tolk. Det er mulighet for å bestille tolk direkte og til å sjekke om tolk 
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fra formidler er kvalifisert tolk. Registeret er oppgradert pga. flere kvalifiseringsmuligheter. 
Første kull med ferdig utdannede BA-studenter i tolking til jul. Registeret må finne rom for 
tolker som er høyere kvalifisert enn tidligere. Til de som booker/bruker tolk medfører høyere 
kvalifiserte tolker høyere lønn og økte tolkekostnader.  
 
IMDi har laget ny brosjyre: «Skal du gjennomføre en tolket samtale».  
Tolkene får nye tolke-id-bevis. Digitalt på telefon; og nye fysiske kort.  
 
IMDi har planlagte kampanjer og filmer med fokus på kvalifiserte tolker.  
IMDi venter på tolkeloven og håper den fremmes i denne perioden, slik en har gått inn for i 
regjeringsplattformen.  
 
Når det gjelder bestilling av tolk i helsetjenestene er det kun OUS, Ahus og Sunnaas som har 
egen tolketjeneste (Tolkesentralen), de fleste andre er satt ut på anbud. Det foreligger en ny 
anskaffelse i sykehusinnkjøp. IMDi følger prosessen her og i andre anbud og følger opp på 
god måte at tolker får gode arbeidsvilkår.  
 
IMDi er kjent med tolkers uro for egen jobbsikkerhet og smittevern. Det er viktig med 
åpenhet om at tolking utgjør en helhetlig del av helsetjenesten. 
 
Det er et nytt tolkestudie i Bergen.  
 
c) Innlegg ved Tetyana Tkachenko, rådgiver ved Tolkesentralen, OUS 
Tolkesentralen hadde 36.000 oppdrag i 2019, hvorav 92 % fremmøtetolk, 7 % telefontolking 
og 1 % video/skjermtolking. Bare avdelinger med utstyr for skjermtolk kan bruke skjermtolk.  
 
28. februar ble det etablert gul beredskap på OUS med omfattende tiltak og forberedelser til 
økt pasientstrøm. Det var smitteoppsporing blant tolker og tolker måtte i karantene i 
påvente av tilbakemelding fra smittevernavdelingen.  
 
Mange endringer siden da: i starten var det mange nye oppdrag bestilt på kort varsel, ifm 
smitteoppsporing. Det var stort behov for oversettelser av skriftlig informasjon noe 
Tolkesentralen vanligvis ikke leverer, men det var stort behov og de påtok seg derfor 
oppgaven. 
 
Det ble brukt triageskjemaer for vurdering av hvem som skulle slippes inn på sykehuset eller 
ikke. Noen avdelinger måtte ut med informasjon raskt om "time utsettes…,for din 
behandling gjelder…." tilpasset på ulike språk.  
 
I mai 2020 inngikk Sykehusinnkjøp egen avtale med oversettere.  
 
Endring i pasienttimer medførte at mange oppdrag ble avlyst. April var en måned med mye 
færre oppdrag enn året før (halvparten sammenliknet med i fjor). Det var kaotisk med 
mange forglemmelser. Fra mai/juni har antall oppdrag økt gradvis, men samtidig ble en stor 
andel oppdrag endret til telefonoppdrag, pga. smittesituasjonen. Video og telefon ble tatt 
mer i bruk. Det har vært en utfordring at avdelinger mangler gode tekniske løsninger til å 
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bruke fjerntolking. I april var det 81 % telefontolking og 13 % oppmøtetolking.  
 
Det er stort behov for flerpartssamtaler og mange avdelinger mangler tekniske løsninger 
eller de gjennomfører trepartssamtaler med det utstyret de har. Personvernspørsmål kom 
opp ved bruk av Skype for Business. Det ble gradvis bedre og avdelinger fikk på plass 
løsninger med konferansetelefon og mobile løsninger for trepartssamtaler mm.  
Med denne situasjonen måtte alle finne seg i nye måter å jobbe på, og tilpasse seg.  
Det var mye usikkerhet knyttet til oppdrag og tolkene måtte begynne å jobbe hjemmefra 
med egen telefon/pc. Spørsmålet er hvordan man da ivaretar faglig forsvarlighet.  
Hva når tolk sitter hjemme – er det forsvarlig? Vanligvis tolket de fra tolkestudio.  
Dialog med tolker og avdelinger om hvordan bruke telefontolk. Det er viktig å ivareta 
personvern ved telefontolking når tolkebrukere får tak i tolkers private telefonnummer. Det 
kan være kaotisk på avdelingene og noen ringer tolker når som helst på døgnet.  
Det er behov for internundervisning og opplæring i telefontolking.  
 
Videokonsultasjoner er ikke samme som skjermtolk, men en ny type tolkeoppdrag som 
startet med korona som alternativ til telefontolking, der oppmøte ikke er mulig.  
Videokonferanse fra tolkers private PC/Mobil. Fikk henvendelser om hvordan løse dette. 
Ulike sykehus satset på ulike løsninger. Ulike sykehus tok i bruk ulike typer 
videokonsultasjonsløsninger. Det ble laget rutine til avdelingene for hvordan bestille og 
bruke videoppdrag. Tydelig informasjon og oppgi informasjon om hva slags videoløsning som 
skal brukes – bank id? Link / SMS-link? Kontaktperson på avdelingen, inkl. den som skal 
holde samtalen. En jobber fortsatt mye med bestillingsrutiner. Flere avdelinger tar i bruk 
videoløsninger som Join NHN, Whereby (flerpartsløsning) og Conferere (topartsløsning). 
 
Pasienter som ikke snakker norsk må få informasjon om hvordan de kan logge seg på 
konsultasjonen. En har oversatt veiledere til de mest brukte språk og videresendt til alle 
avdelinger som bruker videotolk.  
 
Tolkesentralen har erfart at det er viktig å tilrettelegge godt mtp raske endringer som kan 
oppstå, for en vet ikke når en ny krise evt. oppstår, endring i beredskap mm. Hvordan takle 
endringer mtp tolkeoppdrag er viktig. Det jobbes med rutiner for det.  
Det er fokus på informasjon til tolk, informasjon om oppdrag til tolk, dialog med 
tolkebestiller/-brukere, opplæring av tolkebrukere, og ikke minst oppfølging av tolker. Det er 
en bekymring for situasjonen de er i, de må bli ivaretatt. Videre vil en ha fokus på 
videokonsultasjoner som kan være en god løsning. Erfaringer med videotolking er at det ikke 
går knirkefritt hele tiden for det kan oppstå avvik både hos tolken og på avdelingene.  
Har bruker/pasient dårlig kobling i en trepartssamtale er det lite Tolkesentralen kan gjøre 
med det. Det er uansett viktig at det er faglig forsvarlig.  
 
d) Innlegg ved stipendiat Hilde Fiva Buzungu, Institutt for sosialfag, OsloMet 
Se vedlagte presentasjon: Det flerspråklige Norge og møte med Covid 19.  
Det er til å gråte av: når landet stengte så ble kommunikasjonslinjene kuttet.  
Det er eksempler på oversettelser med speilvendt tekst. Pressekonferanser ble ikke 
dubbet/oversatt/tekstet.  
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Tolkenes situasjon er preget av svake sosiale rettigheter (freelance) – korona situasjonen 
synliggjorde dette med umiddelbart bortfall av inntekt. Det er en bekymring for fremtida og 
en langvarig unntakstilstand. Tolkene ble gjennomgående ikke tatt med på råd når man 
skulle finne løsninger. De samtaler som allerede tolkes er de mest krevende. Særlig krevende 
med bruk av telefontolk. Informasjon til tolker var fragmentert og spørsmål ble ikke besvart. 
Det er ikke bare bekymring for tolkene, men for kvaliteten på de tolkede samtalene. Det er 
dårligere kvalitet ved telefon og videotolking.  Det er en bekymring fremover for at telefon 
og videotolking skal bli normalen også der det ikke er egnet for det.   
 
Tolker blir ikke anerkjent eller lyttet til som fagpersoner. Tolker er redde for å straffes med 
bortfall av oppdrag.  
 
Innspill fra fagrådet: 
Handler dette om at det ikke er innarbeidet tolk i de ordinære systemene, og at det 
synliggjøres ved kriser? Det er skremmende at domstoler ikke kontaktet tolker og at 
familiemedlemmer blir mer brukt. 
 
Inntrykket fra helsetjenestene er at tolk anses som et tilleggsgode. Det bekreftes økt bruk av 
familiemedlemmer, og at en begynte å bruke familiemedlemmer igjen pga cohort-
tankegang.  
 
Det er ønskelig med oppmøtetolking.  
 
Det er en utfordring at kommunikasjon og informasjon til minoritetsspråklige ikke er en del 
av beredskapsplaner. For eksempel hadde ikke FHI en god plan i starten, men gjorde 
oversettelser med det som ikke var enkel norsk tekst i utgangspunktet, bundet av 
rammeavtale med Semantix (anbud), men med god hjelp av Tolkesentralen som bidro til 
kvalitetssikring. Bruk av tolk er et sektoransvar og det bør være en kriseplan for bruk av tolk 
som det er sektorenes ansvar å følge opp.  
 
For IMDi er det viktig at tolkene inviteres inn, med representative organer for tolker  
(part som representerer tolker). IMDi kan ikke være både fagmyndighet og tolkers talerør.  
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