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Innledning

 Hver tredje innbygger opplever psykisk sykdom på et 
tidspunkt i livet og tall fra statistikk sentralbyrå viser at 
800 000- 900 000 personer i yrkesaktiv alder står 
utenfor arbeidsliv.

 Allmennleger melder at 4 av 10 pasienter kommer til 
konsultasjon og behandling pga psykiske plager.

 Forskning viser at arbeid kan ha en svært god effekt på 
ulike psykiske lidelser. Nordmenn plasserer jobben 
høyest etter hjem og familie på lista over hva som har 
størst betydning for egen psykisk helse (Erik Falkum, 
professor i psykiatri ved Aker universitetshus, 
www.shdir.no/psykiskhelse). 

 

  



Innvandrersressurs og psykisk helse

 Mennesker med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for 
psykiske problemer og psykisk sykdom enn resten av 
befolkningen. Dette har blitt kyntet til dårlig levakår og 
livsvilkår blant innvandrere. Blant annet er innvandrere 
mer utsatt for psykisk problemer på grunn av lav inntekt 
og tungt arbeid. Dette gjelder uansett alle innvandrene 
uansett utdanningsnivaer. Innvandrere fra lav-
innteksland har lavstatus arbeid også når de er 
overkvalifiserte til jobben. Samfunnet har klassifisert 
slike jobber som  innvandrere jobber. Per november 
2006 hadde innvandrere fra ikke-vestlige land 
arbeidsledighet på ca. ti prosent og det var fire ganger 
høyere enn blant etniske nordmenn ( Rådet for psykisk 
helse 2007. Rapport. “Psykisk Helse i et flerkulturelt 
samfunn”).

 

  



Innvandrersressurs og psykisk helse

 Innvandrere sitter på ressurs som samfunnet 
kan benytte. Det er vanskelig for innvandrere 
flest å komme inn i arbeidsliv og når det er 
snakk om innvandrer med psykisk problemer 
da er det enda mer vanskelig.

 

  



Innvandrersressurs og psykisk helse

(Kilde: Berit E. Baumberger. Adressavisen 09.12.08)

 En av grunnene at samfunnet ikke bennyte ressurser 
som innvandrere sitte på er kynnet til vanskeligheten 
med å få godkjenne utdannelse fra opprinelseland 
spesielt de fra land som Afghanistan, Somalia og Irak. 
Dette bidra til hindring av intergreringsprossessen og 
tap for samfunnet:

 “Jeg vil bidra i samfunnet, utdanne meg videre og jobbe. 
Men slik det er nå, er det umulig.

Det er en enorm skuffelse for meg å komme til Norge, 
som er så gode på menneskerettigheter, og å oppdage 
at utdannelsen min kan ikke brukes. Det er en fortvilet 
situasjon” ( Shaima Ali Alnajim fra Irak. Utdannet som 
byggingeniør).

 

  



Innvandrersressurs og psykisk helse

(Kilde: Berit E. Baumberger. Adressavisen 09.12.08)

 “Jeg vill kalle det omvendt intergrering å la mennesker vente i 
årevis på å få utdannelsen sin godtkjent. Sant gjør noe med 
psyken” (Ann Kristin Søberg rådgiver i Kvalifiseringssenteret 
for innvandere (INN) i Trondheim). 

 “Det er utilfredstillende for den det gjelder, men det er også et 
tap for samfunnet”( Kari Laupstad leder Intergrerings-og 
mangfoldsdirektoratet i Midt-Norge (IMDI)).

 De øvrige fakta gjelder for første generasjonsinnvandrere. 
Unge etterkommne av ikke-vestlige innvanderere er like stilt 
som etniske nordmenn når det gjelder andel i utdanning og 
arbeid (Bjørn Olsen rådgiver i Statistisk sentralbyrå. 2008.  
Rapporten ”Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og 
utdanning”). 

 

  



Fakta (Kilde: www.nav.no arbeid og 
psykiskhelse).

 Hver femte sykefraværsdag relateres til psykiske lidelser (andelen har 
økt med ti prosent siden 2001), i tillegg er psykiske lidelser årsak til 
hver 4. nye som blir uføretrygdet, hver 3. som er varig uføretrygdet, 
og hver 2. uførepensjonist under 40 år. 

 Av antall registrerte personer med variabel eller redusert arbeidsevne, 
økte andelen med psykiske lidelser fra 17 prosent til 23 prosent i 
perioden 1998-2005. 

 90 prosent av norske arbeidsgivere innrømmer for lite kunnskap om 
arbeid og psykisk helse. 

 63 prosent av norske bedriftsledere er negative eller skeptiske til å 
ansette noen som hadde hatt psykiske problemer. 

 I en undersøkelse TNS Gallup har utført på vegne av 
Helsedirektoratet, svarer drøye 96 prosent at arbeid er viktig for deres 
mentale helse. Kun det å ha et hjem og familie blir ansett som 
viktigere.

 

  



Hvorfor er det viktig å være i arbeid? 
(Gruppe oppgaven)

 Å være i arbeid bidra til å styrke de sosiale ferdighetene og reduserer 
innleggelsesfrekvensen (Nasjonal strategiplan for psykisk helse-2007-
2012:6).

 “Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. 
Arbeidsdeltakelse har betydning for den enkeltes identitet og stilling i 
samfunnet. Deltakelse sikrer inntekt og reduserer fattigdom, og er 
avgjørende for verdiskapingen. Mestring og selvtillit er i stor grad 
knyttet til arbeid. Mange som står utenfor eller i utkanten av 
arbeidslivet, ønsker derfor å være i arbeid.”   
(Nasjonal strategiplan for psykisk helse-2007- 2012:10).

 Det bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdig ( 
Erik Falkum, professor i psykiatri ved Aker universitetshus).

 Deltakelse i arbeidslivet bidra til intergrasjon og er veien inn i det 
norske samfunnet.

 

  



Hvordan skal folk med psykisk problemer få jobb 

eller beholde jobben?(Gruppe oppgaven)

Refleksjon
 Hva er veien tilbake til arbeidsliv etter sykdom?
 Hvordan kan utstøtting fra arbeidslivet hindres?
 Hvordan kan inkluderings i arbeidslivet for personer 

med psykiske lidelser/problemer ble gjort lettere?
 Hvordan kan behandling og arbeid/arbeidsrettende 

tiltaker kombineres? 
 Hvilken tiltaker finnes i kommunen for å lette veien 

tilbake til arbeidsliv etter sykdom?
 Hobby/kurs som en hverdagsmestrings tiltak.
 Hvordan kan arbeidsgivere bli oppmuntret til å ansatte 

folk med psykisk problemer?
 Erfaring med å komme tilbake i arbeid.

 

  



Noen Tiltak

 Øker kunnskap og bistår til arbeidsgivere om 
saker knytet til arbeid og psykisk helse  
gjennom ordingen med arbeidsgiverloser ved 
arbeidslivssentrene i fylkene.

 Løsere kynnet til arbeidssøkere som har 
psykisk problemer.

 Viser at de sykemeldt er ønsket tilbake 
gjennom kontakt med dem. De kan invitere til 
aktiviteter ved arbeidsplassen. 

 Arbeidsmarkedtiltak

 

  



Noen Tiltak

(Kilde: Rådet for psykisk helse 2007. Rapport. “Psykisk 
Helse i et flerkulturelt samfunn”). 

 Inntroduksjonsprogram

 Statlige og kommunale arbeidsplasser på alle nivåer 
skal gjenspeille innvandrere befolkningen.

 Anonyme arbeidssøknader bør utredes som et aktuelt 
virkemiddel mot diskriminering

 Sosial hjelpesatser må øke kombinert med 
kvarlifiseringstiltak

 De som trenger tilbud om annen meningsfull aktivitet 
enn arbeid må få det.

 

  



God jul og godt nytt år
 

  


