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PROSJEKT INNVANDRER OG PSYKISK HELSE

 Bruker medvirkning  

 Dialogmøter

 Nettverkbygging

 Informasjonsarbeid

 Rådgivning

 Flerkulturell felleskap

 Selvhjelp og mestring 
tiltak

 Trivsel



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 innvandrere 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 

''hverdagskunnskap''

 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.

 

  



OPPLYSNING OG FOREBYGGENDE ARBEID

 Mobilisering/aktivisering/ 

informasjonsspredningsarbei

d gjennom: personlig kontakt, 

bruk av brosjyre/plakat, kontakt 

med 

innvandrerorganisasjoner/virkso

mheter, e-post, websider, 

deltakelse i nettverkssamlinger, 

møter, temamøter. 

 

  



DIALOG ARENA

 Skaping av en dialog prosess 
mellomtjenesterepresentanter
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.

 

  



Noe tilbakemelding fra møtene:

 Det kom tydelig fram på disse møtene at informasjonsformidling trenges 
for å øke kunnskap om psykisk helse blant innvandrere. 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. Tilbakemelding fra tjenester representanter og 
innvandrer miljø om notatene og informasjon som ble spredt videre fra 
motene har vært veldig god.

 “Veldig god informasjon. Klare svar på spørsmål. Dette var et positiv 
møtet”.

 “ Veldig bra at man kunne lære mye selv om man ikke er innvandrer selv. 
At man snakke om psykisk helse generelt. TAKK ”.

 

  



KAFÉ 19 NETTVERKTREFF

 Treffet er på planleggingsfase. Treffet  skal bidra 
til nettverksbygging, brukermedvirkning, 
flerkulturelt fellesskap , informasjonsarbeid og 
rådgiving. Treffestedet skal styres av deltagerne 
og alle aktiviteter skal bli gjennomfort av 
deltagerne selv.

 Innvandrere og etniske nordmenn.

 Det er tiltenkt en dialog arena, en kaffe klubb, 
ernæring og matlaging kurs, turer, trening, Lese 
kveld- bøker, dikt, åpen mikrofon- og kino kveld.  

 Etablering av en ressurs gruppe. Gruppen skal 
bestå blant annet av personer fra innvandrer 
miljø.

 To flerkulturell dager er ble holdt  mars og 
september 2009

 Kafé 19 flerkulturell gruppe

 Kurs: datakurs, teater for individuell utvikling, 
verktøy kasse kurs, kreativitets workshop

 Det er ønskelig å ha flere frivillige og 
deltagere.

 

  



Flerkulturell dag 28 mars 2009

 

  



Flerkulturell dag 12 september 2009
 

  



Datakurs August 2009

 

  



Teater for individuelle utvikling

 

  



PCgrunnkurs del 1

 “The most interesting thing  about the course is learning the use of computers . The 

sosial relations network at this course was highly elevated because we come from 

different nations”.

 “ Jeg er veldig, veldig glad. Jeg trengte å lære pcgrunnkurs. Jeg har lært å bruke data: 

internett, tekst behandling og e-post”.

Teater for individuell utvikling

 “ Latter og teater bidra til god psykisk helse”.

 “ De var veldig åpne for å ta i bruk teater som et virkemiddel for å utvikle seg selv. De 

prøvde alle øvelser vi gjorde med stor entusiasme. Hver på sin måte var dette øvelser 

som ga dem mulighet til å strekke seg i forhold til: å bli mykere/ikke holdt ikke så stiv/ikke 

holdt i forhold til mange impulser å tørre å vise seg frem og bruke stemmen å fokusere 

på å gjennomføre ideer å finne et skapende fellesskap å le sammen og med hverandre”.

TILBAKEMELDING FRA AKTIVITETER

 

  



SAMARBEIDSPARTNERE

 Ønsker samarbeid med deg som er innvandrer.

 Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd 

 (S-T-F.IR).

 Tiller DPS.

 Mental Helse Flerkulturellgruppe Møre og 

Romsdal

 KBT Midt-Norge Kompetansesenter for 

brukererfaring og tjenesteutvikling.

 Sentrum politiet Trondheim ved samfunnskontakt

 PPT for voksne Trondheim kommune

 Senter for voksenopplæring i Trondheim (SEVO).

 Trondheim kommune oppfølging Heimdal og 

Lerkendal. 

 Kultur enhet Trondheim Kommunen. 

 H/V Midtbyen-Østbyen Oppfølging ved 

Gerd Ingrid Olsen Samfunnsviter

 Ressurssenter om vold, traumatisk stress 

og selvmordsforebygging, Region Midt 

(RVTS-Midt)

 Berit Berg, Senter for 

innvandringsforskning (NTNU)

 Batteriet.no ved Eva Fridstrøm

 Ønsker samarbeid med innvandrere 

organisasjoner, læringsinstitusjoner, kirker 

og moskeer. 

 Ønsker samarbeid med helsetjenester og 

etater som jobber med innvandrer 

befolkningen.

 

  


