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Innledning

 Prosjekt innvandrer og psykisk helse ble 
begynt i august 2008 og er på 
utredningsfasen. 

 Prosjektet skal sette fokus på å 
synliggjøre psykisk helse problematikk 
og innvandringspørsmål blant 
innvandrer befolkning.

 

  



TANKER BAK PROSJEKTET

 Bygge ned stigmatisering av psykisk helse problemer. 

 Finne ut og sette fokus på faktorer som bidra til psykisk helse 
problemer.

 Øke forståelse av psykisk helse problemer:

 Erfaring fra tvang innleggelse av innvandrer viser at mange ikke 
forstå hvorfor de er innlagt.

 Bidra til at innvandrer som har psykisk problemer søker hjelp 
tidlig.

 Lage og spre informasjon på en måte som er lett å forstå og 
tilgjengelig.

 Veileder med informasjon om pasient rettigheter, helsetilbud og 
''hverdagskunnsakp''

 Lage en flerkulturell møteplass for å bidra til kultur utveksling og 
felles forståelse. 

 Samle informasjon som kan bidra til spørsmålet om hvordan 
helsetilbud kan 

 kvalitetssikret. 

 

  



MÅL FOR PROSJEKTET

 Hovedmål er å utrede hvordan vi kan etablere flerkulturell 
gruppe som kan bidra til å sette fokus på 
innvandringsspørsmål og psykisk helse problematikk. 
Prosjektet ønsker også å kartlegge hvordan helseforetaket 
tjenester fungere for innvandrere og hvordan innvandrere få 
informasjon om helsetilbud i kommunen samt hvordan de 
opplever helsetilbud foretaket.

 Etablere flerkulturell ressurs gruppe

 Andre mål er å utvikle tiltak i forebyggende arbeid i forhold til 
å øke kunnskap om psykisk helse og tilgjengelige tilbudene 
blant innvandrere gjennom informasjon formidling og 
diskusjoner om temaer i mental helse.

 

  



GJENNOMFØRT ARBEID/TILTAK

OPPLYSNING OG FOREBYGGENDE ARBEID

 Mobilisering/aktivisering/ 
informasjonsspredningsarbeid gjennom: 
personlig kontakt, bruk av brosjyre/plakat, kontakt 
med innvandrerorganisasjoner/virksomheter, e-post, 
websider, deltakelse i nettverkssamlinger, møter, 
temamøter. 

 

  



GJENNOMFØRT ARBEID/TILTAK

Skaping av en dialog prosess mellom 
tjenesterepresentanter, innvandrer miljø og 
potensielle brukere/brukere

 Prosjektet har skapet et forum hvor folk kan få 
informasjon om hjelpetiltakene samt del 
erfaringer om møtet med helseforetaket. Det 
holdes et treff en gang i måned. Hvert møtet 
har Foredragholdere fra 
tjenesterepresentanter eller 
brukerorganisasjoner og innvandrer miljø.

 

  



GJENNOMFØRT ARBEID/TILTAK: Tema 
møtene

 Det første møtet ble holdt 25. august 2008 med det følgende temaet“ 
innvandrer i Norge og Helsetjenester”. Foredragholdere var Bonny 
Okpe nestleder i Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd (S-T-F.IR) med 
tittel “Åpenhet om mental helse blant innvandrere- Kultur relatert?”, 
og Stig Antonsen leder, Trondheim Kommune Oppfølging Heimdal og 
Lerkendal med tittel “Helsetilbudet i Trondheim Kommune”.

 Den andre ble holdt 22. september 2008 med det følgende temaet “ 
innvandrere og psykisk helse arbeid presentasjon av to forskjellige 
tiltak.” Foredragholdere var Yasmine Gómez Røsand, medlem i 
Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge (Mental Helse) med tittel 
“Mental Helse Flerkulturell gruppe Møre og Romsdal og Vietnamesisk 
Buddhistisk Kulturell forening i Trøndelag med tittelen “ Det 
Vietnamesiske Kompetansesenteret i Trondheim og omegn”.

 Den tredje ble holdt 03.11.08 med det følgende temaet “Innvandrer 
og spesialist helsetjenester.” Foredragholdere var Anne Marit Hassel 
Klinisk sosionom, Tiller DPS og Mariela Lara Psykiatrisk Sykepleier, 
Tiller DPS med tittel “ Behandlingstilbud for mennesker med psykisk 
lidelse i Sør-Trøndelag, med særlig vekt på Tiller DPS.” og Somalisk 
Velferd forening i Sør-Trøndelag med tittel “Erfaring med å få hjelp fra 
helseforetaka/kommune til en som er psykisk syk”.

 

  



GJENNOMFØRT ARBEID/TILTAK: Tema 
møtene

Noe tilbake melding fra møtene:
 Det kom tydelig fram på disse møtene at informasjonsformidling 

trenges for å øke kunnskap om psykisk helse blant innvandrer. 
Behovet for et treffested ble fremhevet. Behovet for innspill fra 
innvandrer miljø for å bedre behandlingstilbud og ventetid på 
behandling ble også fremhevet. Fokus ble også satt på veien tilbake til 
arbeidsliv etter sykdommen.

 Informasjon fra møtene har blitt spred gjennom e-mail listen uansett 
deltakelse på møtene. Tilbake melding fra tjenester representerer og 
innvandrer miljø om notatene og informasjon som ble spredt videre 
fra motene har vært veldig god.

Gruppe arbeid

 Hvordan kan  prosjektet  når frem med informasjon og hvikle 
informasjon er onsket ?

 Hva mener man at helseforetaket og kommune bør gjøres for å bedre 
tjenestene?

 

  



Treffpunkt

 Arbeidet har begynt med å skape et treffpunkt for innvandrere for å 
diskutere innvandringsspørsmål og psykisk helse med fokus på 
hjemmeværende kvinner.

 Å ha noen å snakke med, kan bidra til en bedre hverdag. Tanken bak 
treffstedet er at en klem eller en hilsen fra noen kan bidra til en 
følelse at „noen bry seg om meg‟.

 Treffstedet skal bidra til nettverksbygging, skal være en plass hvor 
folk kan snakke om hva som helst og har det koselig sammen.  

 Treffestedet skal styres av brukere og alle aktiviteter skal bli 
gjennomfort av brukere selv med hjelp fra deltakelse i mestrings og 
motivasjons kurs hvis ønskelig. 

 Noen frivillige har meldt seg til ressursgruppe som skal dannes blant 
annet fra KART, Trondheim Kommune Arbeid og kompetanse og 
Trondheim kommune oppfølging Heimdal. Også deltagere har begynt 
å melde seg. 

 Det er ønskelig å ha flere frivillige og deltagere. 

 

  



SAMARBEIDSPARTNERE

 Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd (STFIR)
 Mental Helse Møre og Rømsdal
 Tiller DPS
 Trondheim kommune oppfølging Heimdal og 

Lerkendal  
 Sentrum Politiet ved samfunnskontakt
 KBT Midt Norge
 Kontakt med PPT for voksne. 
 Kontakt med Senter for Vokseopplæring 

(SEVO).
 Kontakt med Kulturenhet Trondheim 

Kommunen.

 

  



FREMDRIFT PLAN

 Noe forslag:
 Informasjon samlingsarbeid:

 Hvordan får brukere informasjon om helse tilbudene 
som finnes i kommune?

 Hvordan opplever brukere tilbudene som de har 
brukt?

 Hvilke faktorer bidra til psykisk problemer?
 Informasjonsformidlings arbeid om 

 Psykisk helse, pasient rettigheter, tjenestene i 
helseforetak og kommune, hverdagsmestring.  

 Etablering av flerkulturell treff:
 Kulturkveld.
 Verktøykassa for brukermedvirkning.
 Kreativitets workshop.
 Matlaging kurs, datakurs, turer, trening, kino kveld.

 

  



 Hva bør et flerkuturell treff 
fokusere på?

 Hvordan kan vi få innvandrere 
miljø med komepetanse til å 
bidra til gjennomforing av 
møter og tiltaker?

Gruppe oppgaver
 

  


