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Referat fra møte i fagråd for innvandrerhelse 7.desember 

1.Velkommen og nytt siden sist ved fagrådsleder  
FHI, IMDi og Hdir arrangerte nasjonal erfaringskonferanse om koronainformasjon til 
innvandrerbefolkningen 6.desember 2021. https://www.fhi.no/om/kurs-og-
konferanser/erfaringskonferanse--koronapandemien-informasjon-og-helsetjenester-til-innv/  
Flere fra fagrådet deltok på konferansen som hadde god oppslutning og deltakelse, gode innspill 
og refleksjoner. Tidligere fagrådsmedlem Nancy Herz innleder på konferansen som statssekretær 
i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.   
 
2.Om samisk sykepleierutdanning, samiske utfordringer sett fra ombudstjenesten  
og tanker om videre satsing på feltet, ved Mette Elisabeth Eriksen og Grete Mehus  
Se vedlagte presentasjon.  
Pasient- og brukerombudet i Finnmark hadde et pilotprosjekt for noen år siden. De ønsket å 
ansette en egen samisk rådgiver i Ombudet, men slik ble det ikke. Det er i stedet ansatt faste 
samiske tolker på dagtid. De fleste klagene til ombudet omhandler klager på helsehjelp. Det er 
sjelden pga krav om bruk av tolk eller manglende kulturforståelse.  
 
Pasient- og brukerombudene har utarbeidet et nytt strategidokument. Det samiske løftes her og 
en har fortsatt med en pilot og en arbeidsgruppe. Forutsetninger for å medvirke til egen 
helsehjelp er vanskelig dersom man ikke blir forstått i møte med helsetjenestene. Samiske 
pårørende kan for eksempel ønske å bli skrevet inn sammen med pasient på sykehus pga store 
avstander. Det kan være vanskelig for pasienter som kan lite norsk å være alene på sykehus.   
 
Førsteamanuensis Grete Mehus fra UiT fortalte om samisk sykepleierutdanning og hva de gjør  
for å utdanne sykepleiere i samisk program. I 1995 og 1998 var det to samiske kull på 
nordsamisk. Siden 1995 har det vært et mål om å få en samisk sykepleierutdanning. Det er 

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser/erfaringskonferanse--koronapandemien-informasjon-og-helsetjenester-til-innv/
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undervisning på nordsamisk og arbeidsspråket er nordsamisk. Studentene er samiske, og vet 
hvilke utfordringer de kan møte på. De skal møte unge og eldre pasienter fra mange ulike 
samiske kulturer, som kan uttrykke seg på ulike måter. Det skal satses på kultursensitivitet, 
kulturkompetanse og en kulturelt trygg sykepleiepraksis. Historiske traumer har konsekvenser 
for møte med det norske storsamfunnet. For noen har det ført til psykisk uhelse. En kan trekke 
paralleller til urfolk i andre deler av verden. Samiske har ofte bedre utgangspunkt i helse enn 
andre urfolk. Språk er viktig for identitet og samer og andre urfolk kan ha angst for å miste 
språket sitt.  
 
Samisk sykepleieutdanning følger pensum i nasjonal retningslinje. I tillegg baserer en seg blant 
annet på forskning som er gjort på samiske helseforhold, og noe på samisk om å berge seg selv 
og klare seg selv gjennom livet, noe samiske forholder seg til som et kulturelt begrep. Det 
omfatter også samisk barneoppdragelse. Grunnpensum er det samme, med 
tilleggslæringsutbytte som er spisset mot det samiske.  
 
Innspill fra fagrådet: 

 Mye av det som er spesielt for samer kan overføres til innvandrere. 

 "Kulturisering" er en kompetanse som kan brukes overalt.  

 Vi har for lite kunnskap om fornorskningspolitikk og traumer. Viktig med mer kunnskap.  
 

3.Hva har fagrådet lært av pandemien i forhold til beredskap, involvering av 
innvandrerbefolkningen, informasjon, kunnskap om innvandrerbefolkningens helse og 
bruk av helsetjenester? Og hva bør være oppfølgingspunkter etter pandemien?  
- Innledning ved Esperanza og Hege  
Se vedlagte presentasjon.  
Toveiskommunikasjon mellom helsemyndighetene og innvandrerbefolkningen bør styrkes. En 
må hente inn informasjon i tillegg til å spre informasjon fra myndighetene. Frivillige har gjort en 
stor jobb med å formidle informasjon, men en bør ikke fortsette med å bruke frivillige som ikke 
er helsearbeidere til å informere om korona.  
 
Administrative barrierer er viktig. For eksempel om man må ta kontakt med helsetjenesten per 
telefon og det ikke brukes tolk. Det bør gjennomgås og vurderes hva digitale konsultasjoner  
betyr for innvandrere. Har det fungert? Gjelder det kun innvandrere? 
 
Det er gjort mye bra under pandemien og det blir viktig å fortsette med mye av det samme, som 
dialogmøter med ulike innvandrergrupper.  
 
Det ble henvist til rapport fra DSB og IMDi om krisekommunikasjon og beredskap.  

Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser | IMDi 
Helsedirektoratet har deltatt i prosessen og kommet med innspill til anbefalinger i rapporten. 
Helsedirektoratet er foreløpig ikke kjent med hvordan anbefalingene tas videre. 
 
Helsedirektoratet uttalte at det var gode læringspunkter og at en har hatt god nytte av fagrådet 
under pandemien.  Det fagrådet har gjort har hatt en stor effekt. 
 
Fagrådet reflekterte over at mye som gjelder korona i innvandrerbefolkningen ikke har fulgt  
helse- eller sektoransvaret, men har gått via kunnskapsdepartementet og 
innvandrer/integreringssporet. Fagrådet mente at helselinjen kunne vært mer aktiv.  

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2021/styrket-beredskap-for-personer--med-innvandrerbakgrunn-i-kriser/
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Det er flere som har en ide om hvordan ting bør/må være på plass på innvandrerhelsefeltet, men 
det vil være behov for prioriteringer. Fagrådet etterlyser en strategi for innvandrerhelse, men 
kan kanskje være mer konkrete om forslag til tiltak. 
 
Fagrådet stilte spørsmål ved hvor lenge koronahåndteringen skal handle om integrering, som om 
ikke innvandrere er/utgjør en del av befolkningen. Fagrådet savner helselinjen.  
Det handler også om etterkommere av innvandrere som også har vært overrepresentert i 
koronastatistikken. Fagrådet må jobbe med sikte på å ivareta alle i en befolkning som er 
mangfoldig. Det var ikke bare språklige utfordringer i starten, men i tillegg at man ikke visste at 
det kunne bli en overrepresentasjon. Det kan ha skapt (og fortsatt skape) utrygghet og mistillit i 
deler av innvandrerbefolkningen. LDO vurderer å skrive et innlegg om dette med et 
diskrimineringsperspektiv.  
 
Fagrådet viste også til nylig utgitt FHI-rapport om koronapandemien og innvandrerbefolkningene 
som de mener er god på å få frem kompleksiteten og at dette tar tid. 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/koronapandemien-og-
innvandrerbefolkningene-vurderinger-og-erfaringer-rapport-2021.pdf  
Det ble påpekt fra fagrådet at det ikke kommer klart frem at silo-linjer ikke fungerer for 
innvandrere. Det har blitt bevilget mye penger til forskning under pandemien. Det er viktig at det 
fortsatt bevilges penger til å forske mer for å forstå og lære av erfaringene med korona i 
innvandrerbefolkningene. Det ble også påpekt at den siste rapporten fra FHI ikke snakker om 
kultur eller kulturelle faktorer. Det ble vist til diskusjon med svenske kollegaer; man var opptatt 
av kulturell variasjon mellom innvandrergrupper. En bør være varsom med å snakke om 
innvandrere og kultur. I en overordnet diskusjon om integrering har det vært fokus på utdanning 
og arbeid. Det er ofte ensidig fokus på økonomisk integrasjon.  
 
Det ble vist til forskjeller mellom innvandrergrupper og vaksinegrad, for eksempel mellom  
pakistanske og polske innvandrere. Integreringsperspektivet bør utvides til å innbefatte 
kulturdimensjonen. Hele diskusjonen om kultur og tillit har fått mer legitimitet og det bør brukes 
som et prisme for å forstå.  
 
En bør ha generelle råd til myndighetene men på noen områder må man være spesifikke, for 
eksempel i forhold til beredskapsplaner. I hvilken grad har departementet/HOD ansvar for at det 
er beredskap/riktig personell på plass i fredstid? En bør bli enige om noen tilbud og ikke bruke 
for mye tid på det. Dette kan vi få på plass fort.  
 
Fagrådet viste til at helsekompetanse er viktig fremover. Det ble stilt spørsmål om hvordan  
fagrådets arbeid kan knyttes opp mot arbeidet med økt helsekompetanse for å sikre at det blir 
mainsteamet, for det gjelder jo alle.  
 
Fagrådet stilte spørsmål ved hvem som har ansvar for formidling av helseinformasjon? Fagrådet 
har litt ulike synspunkter med det er ikke stor uenighet. Frivilligheten har hjulpet og det har vært 
bra, men det må sikres at personer som har helsefaglig bakgrunn formidler helseinformasjon.  
 
Pandemien har medført nye måter å jobbe på som må innarbeides i det ordinære. Det kan være 
bra med frivillighet så lenge de ikke ansvarliggjøres for det som egentlig er myndighetenes 
ansvar. Det er viktig å samarbeide med frivilligheten for myndighetene klarer ikke å nå ut til alle 
slik en bør, men en må få på plass en annen infrastruktur. Helsepersonell med 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/koronapandemien-og-innvandrerbefolkningene-vurderinger-og-erfaringer-rapport-2021.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/koronapandemien-og-innvandrerbefolkningene-vurderinger-og-erfaringer-rapport-2021.pdf
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innvandrerbakgrunn bør benyttes på en mer systematisk måte. Mye helsepersonell med 
innvandrerbakgrunn har gjort en kjempeinnsats i egne miljøer, men hvordan kan de mobiliseres 
raskere? Det handler blant annet om mangfoldsledelse. Fagrådet anbefaler mer systematisk 
gjennomgang av infrastruktur og helsepersonell med innvandrerbakgrunn som kan være 
tilgjengelige og et bedre system.  FHI sine webinarer med kommuneoverleger har vært veldig 
bra, men det kunne også vært lagt opp til opplæring av helsepersonell mer generelt. 
 
FHI-rapporten er tydelig på at det er underforbruk at tolk og at det er bruk av barn som tolk i 
noen kommuner. Kommunene må få bedre strukturer og rutiner for tolkebruk på plass. Dette er 
et konkret problemområde som fagrådet kan vise til.  
 
4. Mer kunnskap om mediebruk og medievaner i innvandrerbefolkningen og videre  
arbeid med kampanjer på levevaneområdet, ved Anita T. Munch/kampanjeteamet,  
Helsedirektoratet  
Helsedirektoratet hadde to kampanjer i forrige uke om karantene og isolasjon og om å bruke 
munnbind når man ikke kan holde avstand. Kampanjene går på flere språk i digitale kanaler og i 
sosiale medier som Facebook. Videre planlegges kampanje med påminnelse om å teste seg ved 
symptomer.  
 
Det er en Korona-chatbot på norsk og engelsk med enkel kommunikasjon og informasjon for å 
navigere videre.  
 
Det jobbes med et nytt konsept "LEV" som støtte til de som ønsker å gjøre en livsstilsendring. 
Det skal lages infomateriell til enkelte innvandrergrupper og målrettede kampanjer om tobakk 
(røykeslutt) rettet mot polske og tyrkiske personer. Kosthold/sukker til grupper på 
diabetestoppen.  
 
Opinion skal på oppdrag fra Helsedirektoratet gjøre en innsiktsstudie om medievaner blant 
personer med innvandrerbakgrunn i Norge. De samarbeider med byrået «Vi er oss» som har 
mangfoldskompetanse.  
 
Innspill/kommentar fra fagrådet:  

 Dette bidrar til å bygge tillit i innvandrerbefolkningen.  
 
5.Status for Helsedirektoratets førstehjelpssatsing i forhold til  
innvandrerbefolkningen, ved Hedda Bie, avdeling akuttmedisin og beredskap  
Se vedlagte presentasjon. Helsedirektoratets førstehjelpssatsing har pågått i flere år. Nå har 
Helsedirektoratet fulgt opp rådene fra fagrådet (jf. tidligere møte) og FHI, enhet for 
migrasjonshelse, om en egen satsing i forhold til innvandrerbefolkningene.  
 
Det er allerede mye viktig arbeid i Oslo kommune på migrasjonshelsefeltet, og i ulike 
organisasjoner og arenaer, som Helsedirektoratet nyttiggjør seg. Det er etablert et prosjekt med 
en arbeidsgruppe og en referansegruppe med bred representasjon og arbeidet er koblet til 
arbeidet med økt helsekompetanse. En har startet med fokus på nyankomne innvandrere og 
asylsøkere via introduksjonsprogram, voksenopplæring og asylmottak. I tillegg skal det 
integreres i overordnede strukturer/satsinger innenfor arbeidsliv, barnehage/skole, utdanning,  
helsestasjoner, frivillig sektor/tros- og livssynssamfunn. 
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Det gjennomføres en interessentanalyse for å kartlegge hvordan en kan treffe de aktuelle 
målgruppene. Det gjøres prioriteringer i forhold til hvem en skal nå og hvor. Det planlegges 
innsiktsarbeid og kartleggingsarbeid. Opinion skal intervjuer ledere, lærere og elever på 
introduksjonsprogram, og beboere på asylmottak. Det er en grundig prosess som skal gjøres nå, 
slik at resultatet blir så bra at "alle" vil bruke det.  
 
6. Joint Action om sosial ulikhet i helse og arbeidspakke om migrasjon og helse, ved  
Bernadette Kumar, forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet  
Se vedlagte presentasjon. Migrasjonshelse har tidligere ikke vært integrert som en del av sosial 
ulikhet, men medlemslandene insisterte på at det måtte med. Det er 13 medlemmer i en 
rådgivende gruppe, hvorav noen måtte trekke seg under pandemien. 
 
Landene er delt i ulike nivåer etter innsatsen på området: de som må gjøre mye, de som har 
kommet langt og de midt i mellom. Selv om Norge har kommet langt kan vi fortsatt gjøre mer.  
 
Det er blant annet spørsmål om hvordan å takle sosial ulikhet i helse. Hvor folk bor er viktig. 
Mange land har ikke data som er rutinemessig innhentet som del av det nasjonale 
helseinformasjonsystemet. Selv i Norge som har det beste datagrunnlaget er det fortsatt 
utfordringer. I tillegg er det fortsatt siloer, så det bør bygges broer mellom innvandrerhelse og 
sosial ulikhet i helse.  
 
Det er i alt 9 arbeidspakker. Arbeidspakke 7 går i dybden på migrasjonshelse og ser på hva som 
er utfordringer og hvordan å redusere sosiale ulikheter i helse, på kort og lang sikt.  
Delmål:  

- Identifisere hvor skoen trykker – hvor finner man gap/hull – hvor trengs tiltak 
- Jobbe tett med å engasjere tverrsektoriell gruppe – med innvandrermiljøer og erfaringer 

med migrasjonshelse – ikke starte på nytt – bygge på erfaringer.  
- Vite hvilke tiltak vi kan ha – for å redusere ulikhet i helse 

 
Dette ble gjort:  

1) Finne felles plattform; hva er sosial ulikhet i helse? 
2) Utvikle verktøy og oversikt over migrasjon og helse i de ulike landene 
3) Implementering 
4) Rapport på implementerte tiltak 

 
Modell som kobler migrasjon, sosioøkonomisk status og helse – hva er de ulike faktorer som 
påvirker helse? Hvordan håndtere det vi har funnet av mangler i de ulike landene? 
 
I Norge har FHI utviklet en Knowledge hub om migrasjonshelse og det skal jobbes videre med 
"intersectorial action". Det er viktig å øke kompetansen om migrasjonshelse blant 
helsepersonell.  
 
Anbefalinger:  

- Mainstreame migrasjonshelse – det er en del av sosial ulikhet og en må inkludere 
hvordan tiltak skal nå de med innvandrerbakgrunn/migranter. 

- Migrasjon som egen helsedeterminant 
- Egen "policy framework" med tiltak om migrasjon og helse 
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Spørsmål/innspill fra fagrådet: 

 Fagfolk kjenner til at mange sektorer må jobbe sammen, men hvordan formidle dette til  
befolkningen generelt og til beslutningstakere?  

 
FHI ved Bernadette har hatt avslutningskonferanse hvor myndighetene har deltatt. Viktig med 
samarbeid med Helsedirektoratet og med kommuner. Her er det påbegynt en prosess som skal 
fortsette. FHI vil se på nettverkene og hvordan de kan gjøres enda mer tilgjengelig for flere.  
FHI har valgt å starte samarbeidet med kommuner med minst 20 prosents innvandrerandel. 
Covid-19 har vært en påminnelse om at dette er arbeid som ikke må stoppe opp. Det utgjør også 
et grunnlag for en videre innvandrerhelsestrategi.  
 

 Det er viktig å inkludere migrasjonshelse i sosial ulikhet i helse, men vi trenger begge 
deler hver for seg også. Det er fordeler og ulemper med å integrere det og en må 
forebygge ulempene.  Det er fort gjort at migrasjonshelse "forsvinner" når det ikke blir 
gitt særskilt oppmerksomhet.  

 
Bernadette var enig i at det er behov for begge deler og at en bør ha begge strategier i bruk og 
en egen innvandrerhelsestrategi der andre områder ikke er dekkende. Her kan en hente fra 
Country assessments. Man kan heller ikke slippe sosial ulikhet i helse. Interseksjonalitet og 
mangfold i sin helhet må med i forskningen.  
 

 Oppfølging i Norge og Europa?  
EU er interessert og er i ferd med å lage neste tiårsplan. Sosial ulikhetsplanen går ut i 2023. 
Prosjektet er godt plassert for å være med i neste plan. En vil blant annet se videre på hva som 
finnes av lovverk og rettigheter i de ulike landene. FHI har ambisjon om at rapporter også kan 
utgis på norsk.  
 
7. Oppfølging av ny nasjonal strategi på innvandrerhelsefeltet, ved fagrådet og  
sekretariatet  
Fagrådet drøftet videre oppfølging og mer nøyaktig hva det er fagrådet vil foreslå. 
Det er viktig å bli enige om innhold i første omgang, så kan en mindre gruppe revurdere 
oppsett/innhold. Det var forslag om å fremheve tre tiltak i en appell til den nye regjeringen og gå 
ut i media.  
 
Det er viktig å være konkrete på hva problemet er, fordi mange er ikke klar over kompleksiteten i 
overrepresentasjonen av korona innvandrerbefolkningen. En må få frem fakta om sosial ulikhet i 
helse og ha en konkret og spisset problembeskrivelse. Viktig å få frem både det generelle og det 
spesielle. Det kan vises til erfaringer fra korona og vise til behov for ny innvandrerhelsestrategi, 
men også generelt at det er store sosiale helseforskjeller.  
 
Helsedirektoratet viste også til hvordan diskusjonen og lærdommene fra koronapandemien  kan 
hentes frem her. Hovedpoenget kan være å foreslå at det lages en strategi og at man i neste 
omgang kan være mer konkrete. Det kan vises til Hurdalsplattformen og mulig oppdrag om å 
utarbeide en strategi mot sosial ulikhet i helse. Det kan også ses hen til ekspertutvalg om korona 
i innvandrerbefolkningen og aktuelle anbefalinger som enda ikke er fulgt opp.   
 
Fagrådet vil lage en appell som avslutning fra denne fagrådsperioden slik at det er opp til neste 
fagråd å eventuelt følge opp. Tydeliggjøre at det er et produkt som er jobbet med i perioden, 
ikke et brev. Kort oppsummering hva fagrådet har gjort i perioden og hva som anbefales videre.  
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En må definere hvem som er målgruppe for appellen. 
 
Det ble anbefalt fra sekretariatet å utarbeide et brev til HOD som ikke trenger å være så 
altomfattende. Sekretariatet kan ta opp tråden igjen i neste fagrådsperiode.   
 
Ragnhild, Jon og Esperanza meldte seg til å delta i redaksjonsgruppe.  
 
8. Neste fagråd/fagrådsperiode; sammensetning og mandat, ved sekretariatet  
Sekretariatet legger ikke opp til store endringer i fagrådet. Medlemmer som er oppnevnt via 
institusjon kan ha mulighet for gjenoppnevning men det er opp til institusjonen å oppnevne eller 
gjenoppnevne. Personlig oppnevnte medlemmer som har sittet i en periode har i 
utgangspunktet mulighet for å fortsette i en periode til. Sekretariatet starter arbeidet med 
etablering av fagrådet for neste periode (2022-2024) i januar. Forhåpentligvis er det meste 
avklart i løpet av februar, i god tid før fagrådsmøte i mars 2022. Det er ønske om kontinuitet og 
Helsedirektoratet vurderer at det har fungert godt med den aktuelle sammensetningen.  
 
Sekretariatet har mottatt innspill fra noen av medlemmene i fagrådet til sammensetningen for 
neste periode. Det er blant annet påpekt at det kan være fint med medlemmer som ikke alltid er 
enige med hverandre og som kan utfordre med litt andre perspektiver og innfallsvinkler. Det ble 
foreslått å jobbe mer i mindre grupper som forbereder saker og jobbe på nye måter i fagrådet.   
Sekretariatet vil vurdere alle innspill nærmere.  
 
Anbefalinger fra fagrådet til neste fagråd/fagrådsperiode  
I 2022 bør en prioritere noen konkrete temaer og ha en prosess på måter å jobbe på i fagrådet.   
 
Et tema kan være hvordan jobbe prosessuelt med innvandrerhelse – og hvordan få til en ny 
strategi. Ha noen fokusområder. Viktig å huske at verden ser annerledes ut utenfor sentrale 
strøk. Det er viktig å få med små miljøer også.  
 
Det er også viktig med fleksibilitet og å ikke låse seg til noen temaer.  
 
Det er uheldig  hvis det blir et strengere mandat, men fagrådet kan si at dette semesteret løfter 
vi frem konkret sak eller ha særskilt oppmerksomhet på et gitt tema. Lage et arbeidsdokument 
som nytt fagråd jobber med og tar opp årlig eller halvårlig. Løfte frem noen saker, men være 
fleksible. Årshjul utformet av fagrådet selv – velge ut og jobbe mot å få en strategi. 
 
Det gapes ofte over for mye i fagrådsmøtene. En bør se på strukturen og ha korte 
orienteringspunkter og deretter tematiske fordypninger. Da kan fagrådet gå inn i temaer som nå 
tas per mail. Det fungerer godt å hente inn eksterne men interne kan også innlede mer.  
 
Risiko for PTSD etter covid-19 ble nevnt som eksempel på tema hvor det kan være aktuelt med 
intern innledning.  
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