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Referat fra møte i fagråd for innvandrerhelse 10.juni 

1.Velkommen og kort om hva som har skjedd siden sist, ved fagrådsleder 
Se vedlagte presentasjon.  
 
2.Ekspertgruppe som skal vurdere og foreslå tiltak på  
integreringsfeltet som følge av Koronapandemien  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ekspertgruppe-skal-vurdere-tiltak-pa-
integreringsfeltet-som-folge-av-koronapandemien/id2855448/   
Innledning og orientering ved medlem i ekspertgruppen, Øyvind Giæver 

 
Øyvind gikk gjennom mandatet til ekspertgruppen. Det er viktig å se på hva som er gjort og 
effektene av dette. Smittesituasjonen er for tiden positiv. Dette arbeidet er også for å være i 
forkant om det kommer en ny smittebølge – en skal lage et worst case scenario. 
Ekspertgruppen har fått kort tid til å utkvittere noen av punktene. Arbeidsledighet og 
arbeidsmarkedstiltak omfattes ikke av mandatet.  
 
Ekspertgruppen skal:  

 Kartlegge årsaker til at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant 
de smittede av covid-19 

 Kartlegge årsaker til vaksineskepsis. - Utvalget er enige om at det må handle om 
vaksinedekning, og ikke vaksineskepsis. Nevner-problematikk gjør at det er vanskelig; 
vaksineskepsis er en vanskelig kartleggbar årsak. Målet er å få opp vaksinedekningen, 
og det bør ikke legges føringer på årsaker til vaksinevegring/skepsis. 

 Erfaringer med oversettelser og tolking under pandemien.  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ekspertgruppe-skal-vurdere-tiltak-pa-integreringsfeltet-som-folge-av-koronapandemien/id2855448/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ekspertgruppe-skal-vurdere-tiltak-pa-integreringsfeltet-som-folge-av-koronapandemien/id2855448/
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 Tillit mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen er et viktig tema. Tillit er noe  
koronakommisjonen også peker på. Det er høy beredskapsverdi i høy tillit i 
befolkningen; hvordan bygge høy tillit i større deler av befolkningen? 

 Verstefallstenkning – ny mutasjon som vaksine ikke virker på – tilbake til mars 2020-
scenario.  

 Oppsummere erfaringer med tiltak så langt.  
 
Innspill fra fagrådet: 
Det er positivt at regjeringen følger opp sårbare innvandrergrupper særskilt, og at de bidrar 
til å identifisere områder med særskilte konsekvenser for innvandrere, tillit inkludert.  
 
Det etterspørres bredere representasjon og mangfold i utvalget; det gjelder større 
innvandrerrepresentasjon, men også geografisk tilknytning.  
 
Det er et veldig omfattende mandat å svare på innenfor et begrenset tidsrom. Det er flere 
områder som fortjener en grundig gjennomgang; tillit, likeverdige tjenester etc. 
 
Det blir viktig å se på hvordan arbeidet med informasjon og kommunikasjon i forhold til 
innvandrerbefolkningen under koronapandemien kan tas videre, med alle de 
samarbeidsplattformer som er etablert.  
 
Det er ulik praksis i ulike kommuner når det gjelder vaksinering; må folk dra til 
hjemkommunen for å få vaksine? Beboere på ankomstsenteret på Råde er nå i en kategori 
aldersmessig der de kan få vaksine; samtidig er det å foretrekke at begge doser settes i 
samme kommune – da kan det være vanskelig å gi en dose i Råde, og neste i en annen 
kommune etter bosetting. Viktig å få vaksinen, men det ser ut til å være noe tungrodd og 
varierende praksis i kommunene. 
 
Det som betegnes som vaksineskepsis kan i mange tilfeller skyldes redsel for å få 
bivirkninger. 
 
3. Hvordan håndtere vaksineskepsis i deler av  
innvandrerbefolkningen? Informasjon og kommunikasjon om covid-19 vaksine i  

forhold til innvandrerbefolkningen, ved Ragnhild Spilker  
Se vedlagte presentasjon om koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringsrekkefølge. 
FHI følger med på vaksinedekning innen fødeland, innenfor ulike aldersgrupper og det som 
kan være barrierer mot vaksinasjon.  
 
Kunnskapsgrunnlag:  

- En vet noe fra tidligere vaksiner – ulik dekningsgrad, erfaringer fra andre land 
(England, USA, Sverige) 

- Dialogmøter – allerede i høst tok organisasjoner og ressurspersoner opp bekymring  
angående utfordringer med vaksinering; og FHI ble varslet om at det ville kunne bli 
utfordringer med å få folk til å ta vaksine. Det var vanskelig å agere før en hadde 
begynt å vaksinere. Arrangerte webinar i februar og i april om vaksinasjon.  

- Holdningsundersøkelse – Folkehelseundersøkelsen i Rogaland om blant annet 
vaksineholdninger; her kom det frem at personer fra Øst-Europa, Afrika og Vest-Asia 
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hadde mer motstand mot vaksine enn nordmenn, men det var et lite utvalg, og 
undersøkelsen var ikke tilrettelagt språklig. 

- FHI fikk oppdrag om hva kommuner kan gjøre for å nå ut til sårbare grupper. 
- Det er for tiden gjennomgang av kvalitative intervjuer med innvandrere om vaksine. 

 
Det foreligger en nasjonal kommunikasjonsstrategi om vaksinering. FHI deler kunnskap og 
har dialog med kommuner og minoritetsmiljøer om lokal kunnskap og tilpasning.  
Et hovedtema er bekymring for bivirkninger. Fastlegen burde få mer ressurser til å nå ut til 
sine med pasienter med innvandrerbakgrunn om vaksine.  
 
Pandemisenteret i Bergen ved Esperanza har samarbeid med Svenn Erik Mamelund om en 
spørreundersøkelse på telefon i juni, med 6000 informanter, for å kartlegge hva personer i 
ulike innvandrergrupper tenker om vaksine.  
 
Oslo og Drammen har informasjon om hva personer med D-nummer skal gjøre men er også 
avhengig av å appellere til organisasjoner på grasrota og hjelpe personer i sine nettverk, 
uten at de skal ha ansvaret. Det er et problem at mye er lagt til frivilligheten og til spesielt 
interesserte.  
 
Drop-in-tilbud om vaksine er en måte å møte utfordringene på. Personer med D-nummer må 
selv sørge for å ta kontakt – det vil gjelde mange i asylmottak. Det må informeres om det og 
det må gis hjelp til å kontakte tilbudet. Det kan være noe vilkårlig i private asylmottak.   
  
Fagrådet viste til at en bør se til erfaringer med vaksinedekning fra andre land, for eksempel 
USA. Det går an å tenke alternativt og se på tiltak som har fungert andre steder.  
 
4. Tillit mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene under og etter pandemien,  
og risikoen for diskriminering av innvandrere i arbeidslivet etter pandemien, ved Jon Rogstad 

Pandemien har tydeliggjort tillitsdimensjonen mellom myndigheter, tillitspersoner og 
innvandrere. Det har imidlertid vært lite diskusjon om diskriminering så langt, og 
arbeidslivsfokus i ekspertgruppen er fraværende. Det er store bransjeforskjeller – hvilke 
deler av yrkeslivet er utsatt - og hvordan rammer det forskjellig, hvem er mest utsatt for 
smitte, og hvem rammes hardest av økonomiske nedskjæringer?  
 
Rasisme-begrepet har ikke vært mye brukt i Norge. Rase har vært/virket mindre relevant, og 
en har heller hatt handlingsrettet forståelse gjennom bruk av diskriminering.  
 
Subjektiv og objektiv opplevelse av tilhørighet skaper tillit. Det finnes systematiske 
forskjeller mellom majoritet og minoritetsbefolkning. Forskning om rekrutteringsprosesser 
viser at offentlige ikke er bedre enn private virksomheter når det gjelder mangfold.  
 
Gutter/menn er tilsynelatende noe hardere rammet av diskriminering enn kvinner. 
Arbeidstakere kommer likt ut ved permittering, men er det slik at innvandrere kommer sist 
inn? Hvem er det arbeidsgiver tar inn når de henter inn arbeidskraft etter pandemien? 
 
Hva fagrådet kan gjøre:  

- Sørge for at press holdes oppe (ekspertgruppen) 
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- Hvordan styrke tilliten – kan situasjonen brukes til noe positivt?  
- Likeverdige helsetjenester; viktig å tenke på generelt, det kan være ulik forståelse av 

begrep og betydning. 
- Vår rolle i å etablere en narrativ – velge å ha fokus på det som har gått bra eller 

utfordringene. Forskere og andre fokuserer ofte på det som er negativt; men hva 
med å fokusere på det som tross alt går overraskende bra? Forskjeller i 
vaksinedekning - hvor overraskende er det? Viktig å velge en vinkling som ikke 
fokuserer på det som ikke fungerer.  

 
Diskusjon og innspill fra fagrådet til ekspertgruppens videre arbeid  

Dette med narrativer er viktig og det bør myndighetene ta inn over seg. "Ingen husker at det 
gikk bra under Ramadan". Myndighetene bør rose muslimene for at det gikk så bra som det 
gikk. Et råd til myndighetene er å løfte frem det som fungerer godt.  
 
Vi må lære av situasjonen i forhold til hvordan vi kan måle diskriminering og kultur på en 
meningsfull måte også i kvantitative studier.  
 
Hvordan har ressurspersonene med innvandrerbakgrunn opplevd dialogen med 
myndighetene? Har det blitt bygget mer eller mindre tillit? FHI skal skrive notat om 
erfaringer med dialogmøtene med ulike innvandrergrupper. Questback til de som har deltatt 
i dialogmøter og innspill til det som kommer.  
 
Særlig helsepersonell opplever mer diskriminering under pandemien, for eksempel pasienter 
som ikke vil bli stelt av helsepersonell med innvandrerbakgrunn – begrunnet med 
smittesituasjonen i deler av innvandrerbefolkningen. 
 
Fagrådet kan ha en pådriverrolle ikke bare i forhold til hvordan å håndtere nåsituasjonen, 
men hva som kommer etterpå.  
 
Diskriminering som folkehelseproblem: Hvilke plattformer og virkemidler er best å bruke? 
Tenke fagrådets rolle i narrativ som etableres. Der har vi langsiktige konsekvenser – bruke 
situasjonen til majoritet og minoritet – se hva myndighetene har gjort for oss. 
 
5. Diskusjon om videre prosess og innhold for en ny nasjonal strategi om innvandreres  
    helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester 
Innledning ved Øyvind Giæver om forskjellen mellom strategi og handlingsplan.   
En handlingsplan er gjerne en oppramsing av tiltak; en marsordre med spesifikke ting som 
skal følges opp. Fagrådet vil kunne foreslå tiltak, men Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil bestemme hvilke tiltak som skal tas med. Hvilke tiltak vil evt. 
fagrådet foreslå? En må ha gode argumenter for forslagene.  
 
En strategi gir ikke så mange konkrete tiltak, men sier noe om hva som skal oppnås. Noen vil 
senere ha ansvar for å jobbe ut tiltak som følger opp strategien.  En kan koble det til 
forankringsspørsmålet; er det en trenger tiltak i helsesektoren, da kan en handlingsplan 
være bra, men ønsker en å se bredere på det, inkludert determinanter i andre sektorer, da 
er det kanskje mer hensiktsmessig med en strategi. 
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I tillegg er det strategiske aspekter rundt hva som er lurt å foreslå når. Det er valg til høsten 
og det blir det trolig regjeringsskifte. For en ny regjering, vil gode saker være områder som 
den forrige har gjort mangelfullt/ikke eksisterende. Det er en eksisterende strategi for 
integrering fra nåværende regjering (2019-2022).  
 
Viktig å utnytte det momentum som nå kanskje har oppstått i forbindelse med pandemien; 
vi er tilhengere av integrering og likeverdige helsetjenester, men i et videre perspektiv kan 
det være at flere innser at tillit i innvandrerbefolkningen og inkludering også har en 
beredskapsverdi.  
 
Fagrådet kan foreslå, men ikke lage HP/strategi selv. Det kan være nyttig å se hen til 
prosessen med Nasjonal strategi for utjevning av helseforskjeller fra 2007Error! Hyperlink 
reference not valid. 
Fagråd om sosial ulikhet i helse utarbeidet den gang prinsipper som den nye regjeringen 
kunne gripe fatt i (se Handlingsprinsipper for å takle sosial ulikhet i helse.pdf 
(helsedirektoratet.no) 
 
Fagrådet kan navigere seg inn i en gunstig posisjon, men det vil være regjeringen eller 
Helsedirektoratet som tar ansvar for innretningen.  
 
I 2012 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide et 
utkast til en nasjonal strategi for innvandreres helse og likeverdige helse- og 
omsorgstjenester. Helsedirektoratet organiserte arbeidet med utkast til strategi, i nært 
samarbeid med NAKMI og aktuelle kompetansemiljøer.  
 
Helsedirektoratets evaluering av Nasjonal strategi om innvandreres helse (januar 2018) kom 
med anbefalinger til videre arbeid på feltet. Noen av disse er fortsatt aktuelle.  
 
Fagrådet mener det er viktig at HOD eier innvandrerhelsefeltet og er i førersetet. Fagrådet 
mener de har vært for fraværende i vaksinesammenheng under pandemien, overfor 
innvandrere. Det er uklart hvor departementet og politisk ledelse står i forhold til 
migrasjonshelse, mens Kunnskapsdepartementet har vært mer synlig. Arbeidet bør 
forankres i riktig departement.  
 
Bergensdeklarasjonen kan legges til grunn. Fagrådet bør foreslå noe mer omfattende enn en 
handlingsplan. Det kan være en gylden anledning i kjølvannet av pandemien. Det kan være 
en god posisjon for at innvandrerhelse må inn i alle planer, i alle ledd, på alle nivåer. 
Fagrådet ser for seg en strategi som kan komplementeres med en handlingsplan. 
Tverrfaglighet er viktig; Koronakommisjonen har påpekt at ulike instanser/myndighetsnivåer 
ikke har snakket sammen.  
 
Å utvikle en strategi er tidkrevende; det krever timer og kompetanse; vi må anbefale å 
frikjøpe folk/det må dedikeres tid. Det må komme frem at dette ikke er frivillighetsjobb. 
 
Om det blir en strategi eller handlingsplan er kanskje underordnet, men innspillene fagrådet 
har gitt tidligere bør bli med. Viktig å se på helheten, fra ulike perspektiver. Vi kan ikke se 
isolert på ankomstfasen, eller asylprosessen, men også se på grunnlaget for videre liv i Norge  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad/Handlingsprinsipper%20for%20%C3%A5%20takle%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/b0b45f57-33a2-4910-91b4-9b8c5260da9b:e32b70f78b0f530ccb5121a6f37703a943d97f03/Handlingsprinsipper%20for%20%C3%A5%20takle%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad/Handlingsprinsipper%20for%20%C3%A5%20takle%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/b0b45f57-33a2-4910-91b4-9b8c5260da9b:e32b70f78b0f530ccb5121a6f37703a943d97f03/Handlingsprinsipper%20for%20%C3%A5%20takle%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf
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Timing er viktig. Kan være aktuelt å være til stede i Arendalsuka. Nåværende regjering har 
vist at de er opptatt av å mainstreame. Hvis det blir regjeringsskifte, kan fagrådet forsøke å 
påvirke. Utarbeide noen prinsipper eller delmål som kan påvirke regjeringen til å beslutte at 
noe skal gjøres. Bruke høsten til å lage et oppspill med gode begrunnelser og læringspunkter 
og erfaringer fra pandemien. Helsedirektoratet kan hjelpe med å fremme det i riktige 
kanaler til departementet. Fagrådet kan melde seg på i forkant av valget og gi politikerne 
noe å diskutere Bruke valgkampen og sende forespørsler til helsepolitiske talspersoner i de 
ulike partiene.  
 
Mye av fokus er i Sør-Norge; få med hele landet.  
Lage oppspill med en mindre arbeidsgruppe og sekretariatet. Fagrådet vil også vurdere om 
de vil gjøre noe før valget, i form av avisinnlegg e.l. Esperanza og Ragnhild meldte seg til å 
delta i arbeidsgruppe.  
 
Tillitsstrategi:  
Noen jobbe med et oppspill til neste møte?  
 
Psykisk helse etter pandemien er et viktig tema fordi mange innvandrere har mistet sine 
kjære i hjemlandet, uten å kunne ta farvel. Hva har det gjort med folk?  
 
Helsedirektoratet kommenterte at det fortsatt er begrenset med informasjon om psykisk 
helse på flere språk på helsenorge.no Det er viktig å synliggjøre i større grad hvor man kan 
henvende seg for å få hjelp; både lavterskel og spesialisthelsetjenester. Hvor skal man gå 
hvis man trenger noen å snakke med? Det må være tilrettelagt for å finne ut hva man skal 
gjøre.  
 
6. Utkast til Nasjonal strategi for psykososial oppfølging under pandemi, ved Freja 
    Ulvestad Kärki, Prosjektleder psykososial beredskap og oppfølging, spesialist i klinisk 
    psykologi, avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet 
Freja fortalte om prosessen med utforming av strategien for psykososial oppfølging og 
beredskap under pandemi. Den har tidligere vært på høring basert på utkast til strategi fra 
NKVTS. Strategien må være på et overordnet nivå, og samtidig løftes til myndighetsnivå. Det 
er gjort store fremskritt de siste 10 årene, særlig etter 22. juli. I lovverket er psykososial 
oppfølging like viktig som somatisk oppfølging.  
 
Kjøs-utvalgets rapport inneholder en rekke tiltak, inkludert å bidra til god psykososial 
oppfølging. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/livskvalitet-psykisk-helse-og-
rusmiddelbruk-under-covid-19-pandemi/id2846714/  
 
Varighet av tiltak: akutte situasjoner er ofte kortvarig, mens langvarige tiltak tar over etter 
akuttfasen. Det er et bredt spekter fra store kriser, som 22. juli, til enkeltstående og 
individuelle tiltak. En del av tiltakene er allerede på trappene – revidert nasjonalbudsjett 
følger opp flere av disse.  
 
Ved strategiutforming er det viktig med prioritering av tiltak.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk-under-covid-19-pandemi/id2846714/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk-under-covid-19-pandemi/id2846714/
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Helsedirektoratet har fra før «Katastrofeveilederen» Mestring, samhørighet og håp.  
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-
katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%
E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-
ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ve
d%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf  
 
Det var spørsmål fra fagrådet om innvandrere er representert i arbeidet. Ekspertgruppen 
med flere representanter fra ulike avdelinger i Helsedirektoratet har vært med, og blant 
annet avdeling levekår ved Gro S. Lopez som har ansvar for å bidra til ivaretakelse av 
innvandrerperspektiv. En har ikke invitert andre som særlig representerer innvandrere 
utover de ordinære brukerorganisasjonene innenfor rus og psykisk helse.   
 
Fagrådet er opptatt av at innvandrere er representert i alle aktuelle prosesser. Fagrådet 
presiserte viktigheten av å involvere innvandrere i ekspertgruppen etc. Innvandrere kan ha 
særlige utfordringer som følge av pandemien, blant annet fordi de kan ha familie som er 
hardt rammet i andre land. Mange innvandrerorganisasjoner har tett kontakt med folk og 
vet hvor skoen trykker mest.  
 
Ulike miljøer har spilt inn til arbeidet med strategien, blant annet fra det polske miljøet, via 
FHI. FHI har også gitt innspill til Kjøs-rapporten som i utgangspunktet hadde et litt 
manglende innvandrerperspektiv. Det polske dialognettverket skrev selv et innlegg om de 
psykiske helsekonsekvensene av pandemien og FHI har hatt møte med det polske miljøet. 
FHI vil prøve å få til et seminar over sommeren om temaet psykisk helse blant polske 
innvandrere.  
 
Tidsplan: første mulighet til å mene noe blir etter sommeren. Oppdatering august 2021: 
planene for en slik strategi er skrinlagt. 
 
7. Saker til neste møte  
Zemir viste til norsk psykologforening og migrasjonshelse som tema i utdanningen av norske 
psykologer. Det er usikkert hvor mye fokus som vies til migrasjonshelse i fagutdanningene.   
Migrasjonshelse bør nok komme høyere på dagorden i grunnutdanningene. 
 
Mette viste til en egen samisk sykepleierutdanning. Hun kan si noe om hvordan det er lagt til 
rette for språk og kultur. Hun kan også si litt om en pilot om samisk pasient- og 
brukerombud.   
 
Sak 5 ovenfor om strategi eller handlingsplan for innvandrerhelse bør drøftes videre i neste 
møte. 
 
Andre saker som tidligere er spilt inn fra medlemmer i fagrådet er: 
 

 Torturutsatte i asylprosedyren; oppdrag fra UDI til Fafo, rapport lanseres i august 

 Rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: 
Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og 
flyktningehelse? 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
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 Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/rehabilitering-habilitering-og-individuell-
plan/nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19/om-nasjonal-plan-for-
rehabilitering-etter-covid-19#pasientforlopet-innen-rehabilitering  

 Helsekompetanse – delrapport 2 
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-
helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-
%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%2
0Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-
041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20he
lsekompetanse%20del%20II%20-
%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%2
0Norge.pdf  
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/rehabilitering-habilitering-og-individuell-plan/nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19/om-nasjonal-plan-for-rehabilitering-etter-covid-19#pasientforlopet-innen-rehabilitering
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/10dec1b9-0d63-4746-ac27-041ed77238d0:372387142688ef9e57d78ba0f9b4a2f708f40746/Befolkningens%20helsekompetanse%20del%20II%20-%20Helsekompetansen%20i%20fem%20utvalgte%20innvandrerpopulasjoner%20i%20Norge.pdf
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