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1. OM PROSJEKT INNVANDRER OG PSYKISK HELSE 
Prosjekt innvandrere og psykisk helse har som fokus de følgende: 

 Etablering av ei gruppe som kan bidra i å sette fokus på innvandringsspørsmål og 

psykisk helse problematikk. 

   Prøving av metoder for informasjonsinnhenting fra innvandrere miljø med formål å 

bli brukt til forbedring av helse tilbud. 

 Utrede og utvikle tiltak for informasjon til innvandrere miljø. Dette inkluderer 

informasjon om muligheten for bistand fra det offentlige. 

 Kartlegging av hvordan helseforetaket tjenester fungerer for innvandrere og hvordan 

innvandrere får informasjon om helsetilbud i kommunen samt hvordan de opplever 

helsetilbud foretaket. 

 Prosjektet skal bidra gjennom selvhjelp aktiviteter og informasjonsarbeid til 

forebygging av psykisk problemer og til at folk bedre kan nyttiggjøre og bidra til 

utvikling av tilbudene for å få en bedre hverdag. Målgruppene skal være med i å 

formulere hva som er viktig for dem og utforming av mulige tiltaker. 

 

Mental Helse Sør-Trøndelag begynte arbeid med nettverk og tillit bygging og 

informasjonsarbeid gjennom en dialog arena som består av tjeneste ytere og innvandrer miljø 

i august 2008. Arbeidet er på utredningsfase og forsetter fra januar 2009. I januar 2009 

begynte arbeid med å sette i gang et flerkulturelt treff.  

 

Funnene fra prosjektet så langt peker på at det kan være behov for særskilte tilrettelegginger 

for sårbare grupper for å oppnå resultatlikhet i tjenestetilbudet til befolkningen. Også det 

krever ekstra tiltak for å sikre at brukere med annen språklig og kulturell bakgrunn både blir 

forstått, at den informasjon som blir gitt forstås av både brukeren og dens pårørende eller 

andre nærpersoner. I tillegg er psykisk helse et tabu belagt tema i mange kulturer. Det trenges 

derfor ekstra tiltak for å bygge nettverk og tillit blant innvandrer befolkning for å lage grunn 

for informasjonsinnhenting og informasjonssprednings arbeid. 

 

I henhold til de ovennevnte er det nyttig å ha oversikt over kommunale tilbudene inne psykisk 

helse generelt og spesielt tiltakene som er rettet møt innvandrere.  

 

Jeg presenterer i de følgende først en oversikt over kommunale tilbud og de som er spesielt 

rettet mot innvandrere deretter tilbakemelding fra temamøtene på MHST om brukeres 

synspunkt om bruk av disse tjenestene og tilslutt forslag om hvordan disse tilbakemelding kan 

brukes for bedre bruker innflytelse og bedre tilbud samt mulige område for videre arbeid.     

 

 

2. TRONDHEIM KOMMUNE TILTAK INNE PSYKISK HELSE 

Trondheim Kommune tiltak inne psykisk helse er to delt: voksne og barn. Helse og Velferd 

har ansvaret for tiltak rettet mot voksne mens barn - og familie tjeneste har ansvar for barn. 

Disse enheter sammen med NAV er en del av Offentlig servicekontor i kommune.  

 

2.1. Tjenester for voksne: Helse – og velferd 
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Helse – og velferd har fire forvalting tjenester som brukere kan henvede seg til når det trenger 

psykisk helse hjelp fra kommune: 

 Helse- og velferdskontor Midtbyen 

 Helse- og velferdskontor Østbyen 

 Helse- og velferdskontor Lerkendal 

 Helse- og velferdskontor Heimdal 

 

Helse- og velferdskontoret har ansvar for søknader for blant annet oppfølgingstjenester 

tiltakene; helsehjelptiltakene; enhet for Botiltak psykisk helse; arbeid og kompetanse; plan for 

selvmordsforebyggende arbeid. 

 

Oppfølgingstjenesten gir tjenester til brukere med rusproblemer, sosiale problemer og 

brukere med psykiske problemer og består av to enheter med de følgende tilbudene: 

 Oppfølging Heimdal og Lerkendal 

o Oppfølgingstjenesten, KART, PART, Fengselshelsetjenesten, 

Flyktningehelseteamet, kontaktperson for tidligere barnevernsbarn. 

 Oppfølging Midtbyen og Østbyen 

o Treffsteder; helseteamet; Gryta Aktivitetshus; psykisk helsearbeid, 

rusproblematikk; vern for eldre; støttesenteret for fornærmede i straffesaker 

vold mot kvinner; stabelsvei oppfølgingsbase; SUBrosa; LAR Treffsted. 

 

Helsehjelp: hjemmetjenester; fysioterapi; ergoterapi. 

 Enhet for fysioterapitjeneste: tilbyr bevegelsesgrupper for personer med diagnose 

schizofreni, og har samarbeid med oppfølgingstjenesten for personer med angst og 

depresjoner basert på prinsipper for kognitiv terapi. 

o Helsefremmende og forebyggende arbeid; diagnose og behandling; 

habilitering/ rehabilitering; Prosjekt fallforebygging; 

Øvelsesbanken; FYSAK. 

 

 

 Ergoterapitjeneste: tilbyr ulike kurstilbud for voksne med psykiske helseproblemer. 

o Ergoterapeutene; helsefremmede og forebyggende arbeid; mestring; 

forebyggende tiltak; barn og unge; Psykisk helsearbeid; 

 Fallforebyggende arbeid; habilitering og rehabilitering; 

tekniske hjelpemidler; syn- og hørselskontakter; 

brukerkonsulent; innsatsteam; hjelpemiddelteknikere; 

Infosenteret for seniorer; Ressurssenter for demens; brukerråd. 

 

Enhet for Botiltak, psykisk helse: 

o Emilie Kroghs veg 1; Gamle Oslovei 2A; Havsteinbakken 9D;  

Johannes Minsaas veg 1; Klæbuveien 177; Havsteinekra 13; 

Skjermveien 54. 

 

Arbeid og kompetanse: 

o Interne tiltak: 

 Gjenbrukssentral; Transportavdeling,;Snekkerverksted/ TPro-Tre 

Skomakerverksted; malegruppe; Aktivitetsstua; flyttegruppe 

monterings / utegruppe; TPro-Grafisk på Saupstad. 
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o Interne Prosjekter 

 Aktivstart; DELTA (Integreringsprosjekt); fagopplæring; Aksjonsteam;  

arbeidsmiljøgrupper (AMG); Mentornettverk. 

 

Plan for selvmordsforebyggende arbeid 

 

Helse – og velferd samarbeider med NAV- storbymidler – arbeidsmarkedstiltak, NAV- jobb 

og helse, NAV Vilje Viser Vei – tiltakene, og Kulturenheten for å gi arbeidsrettet tiltak til de 

som trenger det. 

 

Kulturenheten: 

o Ferieaktiviteter; Kultursenteret ISAK; kultur og innovasjon; 

Flerkulturelt; kultur og helse – Seniorkultur; tilrettelagt fritid 

Fritidenmin.no. 

 

NAV 

 Vilje Viser Vei - tiltakene: 

o Arbeidstrening på gård; arbeidspraksis i ordinær  

virksomhet eller ”skjermet bedrift; tiltak innenfor kreativt arbeid. 

o Drivkraft, Stavnegård: med plass til 10 innvandrere. 

 

 

 NAV- storbymidler – arbeidsmarkedstiltak:     

Arbeidsrettede tiltak; arbeid med bistand; arbeidspraksis ordinær;  

arbeidspraksis skjermet; arbeidsrettet rehabilitering; avklaring; Jobbklubb;   

Oppfølging; opplæring (AMO); tidsbegrenset lønnstilskudd;  

tiltak i arbeidsmarkedsbedrift; varig tilrettelagt arbeid. 

 

 NAV -jobb og helse;   

Sykmelding; rehabilitering; yrkesrettet attføring; uføreytelser;   

yrkesskade; Arbeid og psykisk helse; Vilje Viser Vei - tiltakene; Raskere tilbake. 

 

Her kan det også nevne NAV lokalt intro-tjenesten som er et tilbud til å hjelpe 

innvandrere i jobb og INN programmet. Tilbudet er rettet til alle innvandrere grupper og 

er ikke tilrettlagt for innvandrere med psykisk helse problemer.  

 

 NAV lokalt intro-tjenesten;   

Kan gi brukere en verdifull støtte i: avklarings- og veiledningssamtaler gjerne 

kombinert med språktesting; forberedende opplæring; 

Jobbsøkingskurs/yrkesforberedende kurs; 

 

 Norskopplæring: 

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere (INN) 

 

2.2 Tilrettelagt Tiltak for voksen innvandrer: Helse – og velferd  

Fire av de ovennevnte tiltakene er tilrettlagt for innvandrere. To av disse har informasjon 

tilgjengelig på Trondheim Kommune webside; flyktningehelseteamet; DELTA 

(Integreringsprosjekt) mens informasjon om de to andre var gjennom etablert nettverk: 

nettverk fra Oppfølging Midtbyen og Østbyen om tiltak for innvandrere kvinner gruppe og 
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nettverk fra Arbeid og kompetanse som har satt i gang et prosjekt for innvandrere kvinner: ny 

sjanse kvinner. Det kan tyde på derfor at kanskje det finnes andre tiltak rettet mot innvandrere 

som man ikke finnes informasjon om på Kommune webside. Nedenfor er beskrivelse av disse 

tiltakene. 

  

Oppfølging Heimdal og Lerkendal- Flyktningehelseteamet: 

Har ansvar for ny ankommet flyktninger; tuberkulosekontroll (lovpålagt); helseundersøkelse 

legeundersøkelse (obligatorisk for barn) /behandling fysioterapi støttesamtaler for enslige; 

ektepar og familier jordmorundersøkelse; helsestasjon for asylsøkerbarn i førskolealder. 

 

Arbeid og kompetanse- DELTA (Integreringsprosjekt) 

Målgruppe er sosialhjelpsmottaker med innvandrer bakgrunn; skreddesyd individuell plan 

med fullt uke program; fast oppfølgning person; halv åring kontrakt som kan fornyes; 

samarbeid med NAV og SEVO; kvalifiseringsstønad: 10.482 per mnd; gruppe inntak fire 

ganger i året med plass til 10-12 personer; fire ukes oppstart program; arbeidspraksis etter 

oppstart programmet; deltagerne avsluttes når de har fått seg jobb eller utdanningsplass. 

 

Oppfølging Midtbyen og Østbyen - Innvandrere kvinner gruppe. Kvinner grupper med Irene 

Sneve (sosionom) og Edith Hovind (miljøarbeider) som kontakt personer. 

 

Arbeid og kompetanse- Ny sjanse kvinner: 

Innvandrerkvinner mellom 18-55år som ikke mottar økonomiske ytelser fra det offentlige og 

har gyldig oppholdstillatelse. Innhold i programmet er som Delta prosjekt med unntak: 

utbetalt kursstønad en gang i måneden - kr. 5 855,-. 

 

Prosjekt innvandrer og psykisk helse har fått henvisning av enkelte innvandrer med behov for 

mestrings og selvhjelp aktiviteter fra Oppfølging Heimdal – og Lerkendal: Kart og Part 

tjenestene og prosjekt drivkraft Stavnegård som er et av NAVs vilje viser vei tiltakene.  

 

 

2.3 Tjenester for barn og unge: Barne- og familietjenesten, forvaltning 

Forvaltningsenhetene tilbyr sine tjenester til barn i alderen 0-18 år og deres familier, som i 

perioder av livet har behov for hjelp.  

Enheten mottar, vurderer og behandler henvisninger/søknader om ulike kommunale hjelpe- 

og omsorgstjenester til barn og unge og deres familier:  

 

 Barne- og familietjenesten Midtbyen, forvaltning   

 Barne- og familietjenesten Østbyen, forvaltning   

 Barne- og familietjenesten Lerkendal, forvaltning   

 Barne- og familietjenesten Heimdal, forvaltning   

 

Barne- og familietjenesten, forvaltning har ansvar for søknader om psykisk helse hjelp fra 

kommune for blant annet Barne- og familietjenesten Østbyen, tiltak; Barne- og 

familietjenesten Lerkendal, tiltak; Barne- og familietjenesten Heimdal, tiltak; 

Omsorgsenheten for barn og unge; Ungdomsbasen; Ressurssenteret for barn og unge; 

Avlastningstjenesten for barn og unge; Viktoria familiesenter. 

 

Barn – og familietjenesten tiltakene 

 Midtbyen, tiltak: 



  MENTAL HELSE 
  SØR-TRØNDELAG            Side 6 av 

14 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: +47 73 84 23 77 Postgiro: 0808 3263688 

Fjordgt. 19 Postboks 844 Telefaks: +47 73 84 23 79 Bankgiro: 4200 4389861 

Trondheim 7409 Trondheim E-post: mhst@mhst.mentalhelse.no Org.nr.: 971 377 291 

Websiden: www.mentalhelse.no     

 

 

  

Dalgård helsestasjon; Gjørtlervegen helsestasjon; Hallset helsestasjon; Midtbyen 

helsestasjon; skolehelsetjenesten i Midtbyen; helsestasjon for ungdom; spedbarn;  

barn; ungdom; foreldreveiledning; tilbud til gravide rusmisbrukere. 

 

 Barne- og familietjenesten Østbyen, tiltak: 

Gravid; 0-5 år Sped- og småbarn; 6-12 år barn; 13-20 år ungdom;  

Charlottenlund helsestasjon; Strindheim helsestasjon; Lilleby helsestasjon: 

jordmortjenesten. 

 

 Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak: 

Blussuvoll helsestasjon; Flatåsen helsestasjon; kjekt å vite om barn i sped- og 

småbarnsalderen; kjekt å vite om barn som er ca 2 uker; Risvollan helsestasjon;   

Romolslia helsestasjon; Sjetne/Rosten helsestasjon; Sunnland helsestasjon; 

familieveiledning. 

 

 

 Barne- og familietjenesten Heimdal, tiltak 

   Saupstad helsestasjon avdeling Byneset; Kattem helsestasjon; Rosten helsestasjon 

   Saupstad helsestasjon; Foreldreveiledning; parkurs; tilbud til barn av psykisk syke 

  - aktivitetsgruppe (8-12år); skolehelsetjeneste i Heimdal 

   helsestasjon for ungdom (13-20år). 

 

Omsorgsenheten for barn og unge:  

Fosterhjem; adopsjon; besøkshjem; Gartnerhaugen; Rabita bo- og oppfølgingstjeneste;  

Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere- tiltak; Link. 

 

Ungdomsbasen: 

Tilbud for enkeltungdom; treffstedet; oppsøkende arbeid; Rådgivningsbasen; 

aktiviteter; Future; Flerkulturelt jentetilbud; informasjonsarbeid; Ungdomsbasens 

nettbaserte arbeid; Ungdomsbasens nyhetsbrev for 2008. 

 

Ressurssenteret for barn og unge: 

Barnevernvakta; Dagskolen; Kvalifiseringstiltaket; Nettverksteamet; Alternativ til 

institusjon; Skoleteamet; Sommerprosjektet. 

 

Avlastningstjenesten for barn og unge: 

Avlastningsbolig; Dalgård, Lia; Dalgård, Dalen; Gartneriet Avlastningsbolig;  

Hus A avlastningsbolig; Perslia avlastningsbolig; Uståsen avlastnings-og 

barnebolig; Vikåsen barnebolig; private avlastere. 

 

Viktoria familiesenter: 

Gir heldøgnstilbud med utredning og/eller endringsarbeid for småbarnsfamilier og 

gravide med omfattende hjelpebehov. 

 

Barne- og familietjenesten, forvaltning samarbeider med Helse – o g velferd tjeneste og 

kulturenheten for å gi psykisk helse hjelp til barn og unge.  
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Kulturenheten har flere kultur- og fritidsarrangementer som brukere kan delta på ved direkte 

kontakt med enheten. Oppvekst og utdanning samarbeider tett med kulturenheten. De har 

flere samarbeidsprosjekt på bydel, som de driver sammen.  

  

 Kulturenheten: 

Barnekultur; ferieaktiviteter; Ung kultur; Kultursenteret ISAK; Kultur og innovasjon; 

Flerkulturelt; Tilrettelagt fritid; Fritidenmin.no.  

 

Helse – og velferd arbeid og kompetanse har tilbud som brukere kan delta på.  

 Arbeid og kompetanse tiltak – aktivstart: 

Målsettingen blant annet er å forebygge og unngå unødvendig frafall fra videregående 

skole, alternativt etablere elever på alternativ læringsarena. Målgruppen er brukere 16 

år – 30år. Tilbudet er rettet til alle og er ikke spesielt tilrettlagt for innvandrere 

ungdommer. 

 

 Helse og Velferd - Plan for selvmordsforebyggende arbeid. 

 

 

2.4 Tilrettelagt tiltak for barn og unge: Barne- og familietjenesten, forvaltning 
Barne – og familietjenesten forvaltning har tre tiltak som er tilrettelagt for innvandrere og 

flyktninger barn og unge på deres websider; Rabita bo- og oppfølgingstjeneste; Flerkulturelt 

jentetilbud (jentekaféen); Kvalifiseringstiltak. 

Kvalifiseringstiltak er ikke i funksjon. Dette informasjon ligger ikke på webside men er fått 

gjennom kontakter i Ressurssenteret for barn og unge som er ansvarlig for tiltaket.  

 

Ansvarlig for bosettingen av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim er Heimdal 

forvaltning og Omsorgsenheten for barn og unge. 

 

Rabita bo- og oppfølgingstjeneste: 

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i alderen 12 - 18 år med plass for 5 beboere. 

Rabita oppfølgingstjenesten er et timebasert støttetiltak som inkluderer leksehjelp til enslige 

mindreårige flyktninger i alderen 16 - 23 år som bor i egen bolig. 

Oppfølgingstjenesten tilbyr bistand til unge enslige mindreårige som skal bosettes i egen 

hybel. Tilholdssted er på Isak kultursenter Trondheim. 

 

Ungdombasen Flerkulturelt jentetilbud (jente kafeen).  
Ungdomsenheten er ansvarlig.  

 AMINA er en jentekafé for flerkulturelle jenter i alderen 15-25 år.  

Kort beskrivelse av kafeen: godt miljø; treffsted for jenter; internett, telefon og avis;          

  enkel servering; voksne å snakke med; praktisk hjelp.      

 

Ressurssenteret for barn og unge- Kvalifiseringstiltak: 

Rettet inn mot atferdsvanskelige minoritetsspråklig ungdom i alderen 15 til 25 år. 

 

 

 

3.0 BRUKER INNFLYTELSE FRA PROSJEKT INNVANDRER OG 

PSYKISK HELSE MENTAL HELSE SØR-TRØNDELAG 
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3.1 Erfaringer fra prosjekt innvandrer og psykisk helse om deltagelse av innvandrere i 

tiltaket 

Dialogmøtene: Dialog møter holder i regi av prosjekt innvandrer og psykisk helse Mental 

Helse Sør-Trøndelag en gang i måned. Deltakelse er åpent for alle. Deltagerne har vært 

enkelte innvandrere, etniske nordmenn, innvandrer / interesse organisasjoner, tjenesteytere fra 

Kommune, Helseforetaket og etater som jobber med innvandrer befolkningen. Arenaen har 

vært viktig i brukermedvirkning, nettverk og tillit bygging samt informasjon innhenting og 

spredning arbeid. Åtte dialogmøtene har blitt holdt i regi av prosjekt innvandrere og psykisk 

helse. Deltagelse av innvandrere varierer ved disse møtene med 28 deltagere (ca.10 var 

innvandrere) som de høyeste og 6 deltagere (ca.2 var innvandrere) som det laveste og det er 

ikke tilkynnet til tema på disse møtene. Laveste deltagelse har vært i 2009. Der i møtt har det 

vært økt deltagelse av etniske nordmenn i møtene. På den annen siden deltagere fra 

innvandrere miljø kommer fra mange land og dette er en styrke for både faglig og kulturell 

innspill. Deltagere fra innvandrer miljø kom blant annet fra de følgende land: Vietnam, India, 

Sri Lanka, Nigeria, Filipine, Peru, Pakistan, Somalia, Chile, Bosnia, Kongo, Liberia, Sierra 

Leon, Ghana, Kurdistan, Iran, Polen, Afghanistan, Libanon, Etiopia, og Eritrea. 

Nummeret av innvandrere som har deltatt på temamøtene er representative fordi noen 

deltagere med innvandrere bakgrunn ville ikke skrive navner på deltagelse listen. Disse 

grupper ble fortalt av prosjektlederen at det viktigste var deres deltagelse og at deres ønsker 

vil ble ivaretatt.  

Flerkulturell dag: En flerkulturell dag ble hold i mars 2009 med både faglig og kultur 

innhold. I motsatt til dialog møtene var det godt oppmøte av både innvandrere og etniske 

nordmenn. Deltagere var 33 til sammen. Deltagere med innvandrer bakgrunn var ca. 15.  

Dette kan tyde på at kanskje psykisk helse informasjonsarbeid med kombinert kultur og faglig 

innhold er en god informasjon og nettverkbygging kanal.  

 

Kafé 19 nettverktreff: Treffstedet er på utredings fase og deltagelse på treffet varierer men det 

er på en hver møte minst fire deltagere tilstedet.  I august planlegges treffet Datakurs, kurs i 

teater for individuelle utvikling og en musikk gruppe. Datakurset fikk flere påmeldt både fra 

prosjekt driftkraft og regelmessig deltagere på treffet med en gang mens teater for individuelle 

utvikling og musikkgruppe fikk påmelding etter hvert.  

Treffet har også fra høsten 2009 samarbeid med asylmottaket på Sandmoen ved Tuve Eggan.  

To personer fra mottaket deltok på datakurset. En snakket litt norsk og den andre engelsk.  

Undervisning på kurset gikk både på engelsk og norsk og tilbakemelding var at det fungerte 

for alle. Mottaket hadde ønsket å melde 5 personer til kurset men kurset hadde plass for 8 

personer og det var allerede påmeldt 6 personer. For kurset i teater for individuelle utvikling 

som skal holdes august /september er det meldt tre personer fra mottaket og det har vært 

tilbakemelding om noen som er interessert i å delta på flerkulturell musikk gruppe.   

Mens språk ikke har vært hindring i deltakelse på aktiviteter og kurser. Tilbakemelding 

angående deltagelse av asylsøkere fra mottaket på temamøter er at det trenges bruk av tolk. 

  

 

Deltagere fra Helseforetaket, Kommune, Politiet og andre etater/organisasjoner som jobber 

med innvandrer befolkning inkluderer: Tiller DPS, Flykningehelseteamet (FHT), 

Tannhelsetjenesten, St Olav hospital ved folkehelserådgiver, St Olavs hospital BUP-klinnik, 

fysioterapeuter, Trondheim kommune oppfølging Heimdal og Lerkendal,  

Kultur enhet Trondheim Kommune, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Arbeid og 

Kompetanse, PPT for voksen, Senter for voksenopplæring, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
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ved Friluftsliv og etniskeminoritet, Politiet ved samfunnskontakt, KIM-senteret, Prosjekt 

driftkrat Stavnegård, SEIF Trondheim, KIA, Sør-Trøndelag Fellesinnvandrerråd (S-T-F.IR), 

Rådgivingsgruppe, St Olav Kirke Trondheim , Mental Helse Trondheim, MH Hemne, Mental 

Helse Malvik og Mental Helse Kompetanse ,Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt), Ressursenter for barne-og unge RBU 

(barne-og familietjenesten), Helse og Velferd Midtbyen-Østbyen Oppfølging. 

 

 

Samarbeidspartnere i prosjektet:  

Sør-Trøndelag Felles Innvandrer Råd, innvandrer landorganisasjon, Innvandrernes 

Landsorganisasjon (INLO), Flerkulturell gruppe Mental Helse Møre og Romsdal, Senter for 

Vokseopplæring i Trondheim, Trondheim Kommune PPT for voksen, Tiller DPS, Trondheim 

kommune oppfølging Heimdal og Lerkendal, Kart; helse og velferd Lerkendal, Part; helse og 

velferd Lerkendal, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region 

Midt (RVTS-Midt), Ressursenter for barne-og unge RBU (barne-og familietjenesten), Helse 

og Velferd Midtbyen-Østbyen Oppfølging ved Gerd Ingrid Olsen, Sentrum politiet ved Berit 

J. Eidsmo samfunnskontakt, prosjekt drivkraft stavnegård, KBT Midt-Norge, Mental Helse 

Trondheim, Mental Helse Hemne, Teater polyfon, St. Olav Menighet, mosque ved imam 

Abdinur Mohamed Mohamed, Batteriet.no, Berit Berg, leder for Senter for 

innvandringsforskning NTNU Samfunnsforskning/Institutt for sosialt arbeid og 

helsevitenskap, Ressursgruppe flerkulturellt arbeid herav minoritetshelse, Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag ved Jorunn Lervik Folkehelserådgiver, Sandmoen mottaket ved Tuve Eggan. 

 

Erfaring fra oppsøkende virksomhet 

Psykisk helse er en tabu belagt tema blant innvandrere. De fleste innvandrere knyter Mental 

Helse Sør-Trøndelag som et tilbud for personer som har psykiatriske problemer og 

tilbakemelding har vært at selv om tiltakene er bra mange ville ikke bruke det fordi de ikke 

ville ble stemplet som psykisk syk. Et av arbeidene i prosjektet har vært informasjonsarbeid 

om psykisk helse generelt og om Mental Helse Sør-Trøndelag. Dette har vært både muntlig 

og gjennom brosjyrer. Også det ble foreslått at navnet til treffet ikke inkludere ordet psykisk 

helse og dette ble tatt til rettet da Kafé 19 nettverktreff ble påbegynt. I tillegg har vekt ble lagt 

på at hverdags språk og erfaringer ble brukt i beskrivelse og forklaring av tema inne psykisk 

helse. 

Prosjektet har begynt å nå innvandrere både individuelt og organisasjoner men det trenger 

tiltak for å øke deltakelse av innvandrere og det er foreslått tiltak for dette i seksjon 4.   

 

 

 

3.2 Hva er ufordringene innvandrere opplever ved bruk av kommunale tjenesten? 

Tilbakemelding viser at innvandrere og nordmenn har mye til felles når de gjelder de følgende 

erfaringer/ forventninger ved bruk av tjenestene i psykisk helsevern: 

  Lengevente tid på behandling/  mestringstiltak. 

 Bedre samarbeid mellom enheter i servicekontoret for å gi en helhet tilbud. Personen 

som har problemet må bli sett som en enhet. 

 Bedre samarbeid mellom fastleger og kommunale tjenestene i henhold til henvisning. 

 Bedre samarbeid mellom behandleren og brukere til å komme med behandlingstilbud 

til brukerne. 
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 Bedre samarbeid mellom kommunale tjenesteytere, brukergrupper, innvandrere/ 

interesse grupper og pårørende. 

 Å få riktig informasjon, behandling og veiledning også i henhold til rettigheter. 

 Å ha stabilitet, kontinuitet og oppfølging også når behandling er ferdig fordi det er stor 

overgang fra når behandling er ferdig til neste steg. Oppfølging må ikke slippes for 

raskt. 

 Finne støtte tiltak rask mens man står på ventelisten til behandling hos 

spesialisthelsetjenesten.  

 Tiltak som er alternativt til økt medisinsk bruk inne psykisk helse behandlingstilbud 

 Veiledning til pårørende. 

 Økt bruk av ambulante team til å gi mennesker hjelp tidligst mulig. 

 Hjelpeapparat skal aktivisere brukere til å tenke for seg selv og ta initiativ. Hverdags 

mestring handler om informasjon, stimulering og hjelp til å finne aktiviteter. 

 Viktighet av Individuell Plan. Informasjon om krav om individuelle plan. Individuelle 

plan må brukes ved brukeres behov.  

 Informasjon og veilednings hefter om psykisk helse, tjenestene og rettigheter må være 

tilgjengelig til brukere. 

 En dialog arena hvor brukere og tjenesteytere kan veksler erfaringer, kunnskap og 

bygge nettverk. 

 Bedre psykisk helse trenger tilrettlagt aktiviteter: fokus på nettverk, aktiviteter og 

fysisk aktiviteter.  

 

Tilbakemelding viser likevel at det trenges særskilt tilrettlegging av tjenestene for å få 

innvandrere til å bruke tjenestene inne psykisk helse både til forbygging og behandling av 

psykisk helse problemer: 

 Språk problemer. Dette hindrer både at innvandrer søker informasjon og bruk av og 

forståelse av informasjon som ble gitt. Det hindrer også riktig formidling av 

informasjon fra brukere til tjenesteytre og vice versa – en faktor som er veldig viktig 

for å få den riktig tjeneste. 

 Noen innvandrere er analfabet og dette har bidratt til å umyndiggjøre dem i hverdags 

liv og utvikling av psykisk problemer. Det trenges tilrettlagt nettverk og støtte til 

undervisning tilbud for disse gruppe spesielt nå dette er tilkynnet med skam for å lære 

noe nytt på voksen alder.   

 Bruk av tolk og bruk av pårørende som tolk. 

 Bedre samarbeid mellom fastleger og kommunale tjenestene i henhold til henvisning 

og aktivisering av isolerte innvandrere. 

 Samarbeid mellom læringsinstitutioner med innvandrere /flyktninger målgruppe, 

kommunale tjenester, helseforetaket, bruker organisasjoner og arbeidsgivere. Praktisk 

trening i språk kombinert med undervisning i klasserommet.  

 Behov for å samle innvandrer hjemmeværende mødre i aktiviteter. 

 Tiltak for tidlig varsling om psykisk problemer og langsiktig behandling for brukere 

med psykisk problemer spesielt i innvandrere gruppe med krigserfaring. 

 Samarbeid med Barne- og familietjenesten, innvandrere familie, innvandrere/ interesse 

organisasjoner og skole for informasjon og forebyggende arbeid i psykisk helse, 

barnevernet og de norske normer i barn oppdragelse. 

 Opplæring av saksbehandlere: innvandrere med daglig problemer. Det hjelper å bli tatt 

på alvor. Anstrengelse og depresjon overtid kan gjøre noe med kroppen. 
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 Nettverkbygging tiltak for innvandrer som har vært syk eller er isolert. Erfaringer 

viser til at noen trenger å begynne å ta den første skritt i samfunnsdeltakelse gjennom 

små grupper hvor de føle seg trygg.    

 Tilrettlegging for familie til innvandrere som er psykisk syk. 

Tiltak informasjonsformidling: Et månedsvis tema møte, dialog og brosjyre er noe av 

tiltakene for å nå målet. Brosjyre på forskjellige språk (ressurskatalog). 

 For å få frem informasjon om mental helse, ha en mer strukturelt bruker medvirkning 

og gi tilrettelagt tilbud til brukere med innvandrere bakgrunn det er foreslått blant 

annet at kommune har samarbeid avtale med bruker organisasjoner.  

 Asylsøkere som har fått innvilget asyl og flyktninger trenger informasjon om og 

tilgang til helsetilbudene og kommunale tiltak. Noen av disse asylsøkere er bosatt i 

mottaket mens de venter på bosetting i kommune. Samarbeid med bruker 

organisasjoner og interesse grupper er foreslått.  

 

 

 

3.3 Utfordringene til psykisk helse arbeid blant innvandrere 

 Funnene peker på de følgende utfordringene til psykisk helse arbeid blant innvandrere både 

når det gjelder kommunale helsetjenester og spesialist helsetjenesten: 

 

 Språk ferdighet og effekten på informasjonsarbeid og behandlingsprosessen: 

Mangler på språk kunnskap kan bidra til psykisk helse problemer. Det er en hindring 

til informasjonsformidling og kan bidra til feil behandling og tiltak. Også språk å 

uttrykke følelsene kan være hindring i behandlings prosess og saksbehandling prosse.  

 

Det ble også diskusjon om bruk av tolk i helsevesen. Bruk av pårørende som tolk ble 

sett som en belasting på både brukere og pårørende. Noe foretrekker tolk som ikke er 

fra eget land. Også noen leger foretrekker ikke å bruke tolker.  

 

Språk begrep inne psykisk helse kan hindre deltagelse i aktiviteter/ tiltakene spesielt 

nå psykisk helse er en tabu belagt tema blant innvandrere. Det kan også hindre 

forståelse av informasjon mellom brukere og tjenesteytere.  

 

 Flerkulturelt kompetanse i psykisk helse arbeid: kultur, religion og samfunnskode: 

Kunnskap om flerkulturelt arbeid er en viktig del en vellykket kommunikasjonsprosses 

mellom brukere og tjenester ytere. Tolkning av informasjon kan være kultur relatert og 

kan påvirke forståelse mellom behandler, bruker, behandlingstilbud og behandling 

prosessen. Dette gjelder fra første møte med tjenester ytrer og hele 

behandlingsprosessen. For eksempel en foredragholder med flyktning bakgrunn som 

jobber som psykiatri hjelpepleier i Trondheim Kommune fortalte at erfaring fra arbeid 

med innvandrere viser at behandlere foretrekker innvandrere fra kultur bakgrunn som 

kan sammenligne med den norske kultur kanskje fordi det gjøre jobben lettere. Også 

en venn med innvandrerbakgrunn fikk feil diagnose og behandling.  

 

Relatert til dette er forventingen basert på tidligere erfaring med behandlingsprosessen 

fra hjemlandet.  Noen brukere er vant at lege skriver preskripsjon for medisiner når de 

har time hos lege i noe ikke vestlige land. Når de får behandling som innebærer ikke 

medisin bruk men for eksempel god ernæring og fysisk aktivitet da er det nødvendig å 

forklare hvorfor. 
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Også, mange innvandrere er vant til kultur hvor støtte er gitt av familien ikke 

offentlige tjenesteytere. Dette kan hindre bruk av kommunale tjenestene samt de typer 

informasjonene som brukere synes er nødvendig til å gis til de offentlige. 

 

I tillegg har kjønn en påvikning i noen kulturer. Menn brukere har saksbehandlere og 

behandlere av samme kjønn og kvinner brukere har saksbehandlere og saksbehandlere 

av samme kjønn.  

 

Religion kan muligens også bidra til brukeres syn om psykisk helse, behandlings og 

mestringstilbud. Så langt har prosjektet ikke fått tilbakemelding om dette. 

 

 Tillit bygging mellom behandler og brukere også i henhold til å nå målgruppen for å 

få deres innspill. Erfaring fra blant annet bruk av Mental Helse nettsidet sidetmedord 

hvor det er registret lav bruk av tjenesten fra innvandrere befolkning tyder på at 

innvandrere best nås gjennom tillit bygging og kvalitativt metode. 

 

 Tilgjengelighet av informasjon i alle kanaler: Det er viktig at informasjon er 

tilgjengelig til brukere i alle former og gjennom alle informasjonskanaler. Noen 

innvandrere har ikke data kunnskap og dette hindrer at de bruker nettet som en 

kommunikasjons kanal. 

 

 Bruk av tolk og bruk av pårørende som tolk i helsevesen. 

 

 

 4. Tiltakene som foreslås  
4.1 Noen strategier for økt deltagelse av innvandrere 

 

 Samarbeid med enkelte innvandrere organisasjoner i søknad for midler. Prosjektet 

må være basert på felles formål mellom organisasjoner (for eksempel selvhjelps 

aktiviteter). 

 Sette opp utvalg som består av medlem fra relevante organisasjoner (betales for 

hvert møtet). 

 Deltagere i utvalgte aktiviteter betales. Det vil si at vi ha en bestemt gruppe som vi 

skal jobbe med langsiktig.  

 Samarbeid med utdanning innstanser som kan bidra med formelle kompetanse i 

norsk for deltagerne som ønsker det (kan muligens søke midler fra 

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)).  

 Norsk kurs for de som har lyst til å lære språket.(kan muligens søke midler fra 

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)). 

 Ha møter med organisasjoner for å finne ut på hvilke måte MHST kan bidra i 

måler til organisasjoner samt bidra til informasjonsarbeidsarbeid inne psykisk 

helse. 

 Mange innvandrere organisasjoner har problemer med å finne lokale til møter. 

MHST kan bidra med MHST’s møterommet til små møter enten gratis eller ved 

betaling av symbolisk sum. 

 Deltakelse i innvandreres organisasjons aktiviteter. 

 Familie basert aktiviteter. 

 Fader ordning 



  MENTAL HELSE 
  SØR-TRØNDELAG            Side 13 av 

14 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: +47 73 84 23 77 Postgiro: 0808 3263688 

Fjordgt. 19 Postboks 844 Telefaks: +47 73 84 23 79 Bankgiro: 4200 4389861 

Trondheim 7409 Trondheim E-post: mhst@mhst.mentalhelse.no Org.nr.: 971 377 291 

Websiden: www.mentalhelse.no     

 

 

  

 Utprøving av de ovennevnte kan bidra til kartlegging av metodikk og motivasjon 

til deltakelse i frivillig virksomhet.  

 

 

4.2 Nettverk, tillit bygging, informasjonsarbeid og brukermedvirkning 

 Dialog arenaer med faglig og bruker erfaring innspill.  

 Forum dannet fra flerkulturelt treff. 

 Aktiviteter med flerkulturelt ramme.  

 Informasjonsarbeid kombinert med aktivitet. 

 Oppsøkende virksomhet ved bruk av allerede eksisterende arenaer. 

 Ressurs gruppe: bruk innvandrere som ressurs med fokus på de som samfunnet har 

ikke klart å bruke som ressurs. 

 

 

4.3 Kunnskap økning om flerkulturelt arbeid. 

 Informasjon om forskjellige kultur fra flerkulturelt treff. 

 Kurs tilbud om flerkulturelt arbeid bør gis til ansatte.  

 Det ble foreslått at helsevesenet bør ansatte flere folk med innvandrer bakgrunn med 

utdanning som er tilpasset norske standarder.  

 Fokus må settes på problematikken med godkjenning av utdanning fra andre land. 

 Innvandrer bør oppfordres til utdanning i helsefag. Tilrettlagt utdanning som studier 

med støtte og praksis kan være noe av tiltakene.  

 

 

4.4 Nettverk, språk og kommunikasjon. 

 Flerkulturelt treff med innvandrere og etniske nordmenn som mål gruppe. 

 Samarbeid mellom tjenestene som tilby språk opplæring til innvandrere befolkning og 

helseforetaket. 

 Spørsmål i undersøkelser må bli lagget på enkelt og forståelig språk. 

 Informasjon om rettigheter i forskjellige språk. 

 Informasjonsbrosjyrer med bruker innspill. 

 

 

4.5 Data innsamling 

 Informasjon innsamling med bruk av kvalitativ metode. Metode “bruker-spør-bruker” 

skal brukes med gruppe og enkelt intervju basert på en semi-strukturell tema guide. 

 Hvordan nå målgruppen? De følgende strategiene for å nå målgruppe er foreslått: 

o Samling av informasjon: 

 Generell informasjon: kontakt person i hvert innvandrer organisasjon 

kan brukes. 

 Bruker sensitivt informasjon: Samtykk erklæring trenges 

 Samarbeid med kommunale psykisk helse tjeneste ytre. 

 Gjennom henvisning fra nettverk etablert gjennom 

dialogmøtene. 

 Nettverk bygget fra deltagelse i Kafé 19 nettverktreff. 

 Samarbeid med krise senteret. 

 

 

4.6 Mulige område for undersøkelser 
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 Hvordan får innvandrer informasjon om tjenestene i kommune og rettigheter ved bruk 

av disse tjenestene?  

 Flyktninger og asylsøkere tilgang til og bruk av helsetjenester, både på primær- og 

spesialistnivå og hvordan de opplever møtet med hjelpe apparatet. I Helsedirektoratet 

veilederen Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger (IS-1022) står det at 

kommunene kan bestemme mellom fritt valg av fastleger for beboerne eller leger som 

er fast til mottakk stedet.  I følge Tove Eggen har beboerne på sandmoen mottaket 

begge opsjoner.  

Det er blitt fremhevet at det trenges undersøkelser om hvordan flyktninger opplever 

møtet med fastleger og flyktningers tilgang til og bruk av helsetjenester, både på 

primær- og spesialistnivå.  (L Grut   L Tingvold   E Hauff  Fastlegens møte med 

flyktninger-Tidsskr Nor Lægeforen 2006.126.1318-20) 

 Sammenligne hvordan innvandrere, flyktninger og asylsøkere får informasjon om 

tjenestene i kommune og hvordan de opplever bruk av disse tjenestene. 

 Sammenligne innvandrere og etniske nordmenn erfaringer ved bruk av 

helsetjenestene. 

 Hvordan selvhjelp og mestring aktiviteter med flerkulturell gruppe kan hjelpe i 

forebygging av psykisk helse problemer og rask integrasjon i samfunnet.    

 Hvilke typer informasjon er viktig for innvandrer i henhold til effektivt bruk av helse 

tjenesten. 

 Brukererfaring i henhold til lengevente tid på behandling med fokus på hvordan det 

kan løses. 

 Hvordan kan behandlere og brukere samarbeider for å få kvalitetssikre 

helsetjenestene? 

 Erfaringer med bruk av tolk/ pårørende i behandlingsprosess / saksbehandlings 

prosess.  

 Begrepsbruk i helsetjenester og hvordan det påvirker kommunikasjon mellom brukere 

og tjenesteytere. 

 Hvilke ressurs trenger innvandrere fra det offentlige? 

 Kartlegging av faktorer som bidra til psykisk sykdom blant innvandrere.  

 Kartlegging arbeid om hvordan innvandrere forme nettverk. 

 Hva bidrar til det gode møter mellom tjeneste ytere og brukere?  

 

 

 

 

 


