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Disposisjon

- Utfordringer
- Oppsummering av anbefalinger og erfaringer
- Langsiktig strategisk samarbeid



Enhet for Migrasjonshelse ved 
Folkehelseinstituttet

- kunnskapsformidling
- forskning
- utviklingsarbeid 
- informasjonsutveksling 

jobber for å fremme kunnskap om helse og omsorg 
for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. 



«Helsemyndighetene satte i verk flere egne tiltak for innvandrere. 

Det var møter med de største innvandrerorganisasjonene, og alle brosjyrer ble oversatt til 
flere språk. 

De gjorde også bruk av nettverk for å spre informasjonen, men i hvilken grad de nådde 
frem med informasjonen er uklart. Samtidig som innvandrere i mindre grad nås gjennom 

tradisjonelle kanaler, er krisekommunikasjonen ofte tilpasset majoritetsbefolkningen.

Gruppen kan nås best gjennom bruk av nettverk og ansikt-til-ansiktsinformasjon. Dette er 
en ressurskrevende form for kommunikasjon, og forutsetter innsats på forhånd. 

Tidligere pandemier har vist at minoritetsgrupper er mer utsatte enn andre grupper.»



Hva vet vi om ulikhetene i smitte?
Samme bilde som i «Folkehelsen etter covid-19»

At noen innvandrergrupper har hatt høyere forekomst av smitte og alvorlig covid-19-

sykdom enn andre, ser ut til å skyldes en rekke faktorer som samlet får betydning: 

• Sosioøkonomiske forhold som yrke, bolig, inntekt og utdanning

• Sentralt vs. ikke sentralt bosted

• Hyppighet og mønster av utenlandsreiser

• Forsinkelser i TISK-arbeidet (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

• Familiestruktur

• Sosiale miljøer- og interaksjoner



Utfordringer

Uklart sektoransvar

Hadde ikke 
kommunikasjon til  

innvandrerbefolkningen i  
beredskap og kriseplan.

Manglende kompetanse 
i forvaltning og 

tjenestene

Reaktivt arbeid, i stedet 
for proaktivt

Hvordan mobilisere 
«totalforsvaret»?



Koronakommisjonens rapport Del 2, Mai 2022



Anbefalinger



Tillit og 
relevans

Gode 
helseundersøkelser 

og analyser

Kunnskap om 
befolkningen, 

minoritetsperspektiv

Erfaringer fra 
målgrupper og 
helsepersonell 

Brukermedvirkning, 
nettverksarbeid og 
dialog for gjensidig 

læring

Tverrsektorielt 
samarbeid og 
koordinering

Tilpasning av 
informasjon og 

kanalvalg

Samarbeid med 
organisasjoner og 
ressurspersoner



Systematisk informasjonsarbeid

Mangfoldskompetanse i myndighetsinstitusjonene, utvalg og kommisjoner

Møte folk der de er og bruke ressursene som finnes i innvandrerbefolkningen

Norge har fantastiske ressurser fra hele verden, både helsepersonell og folk i frivilligheten som 
har røtter flere steder enn i Norge

De gode relasjonene som har blitt etablert må vedlikeholdes 

Erfaringskonferanse med frivillighet og ressurspersoner 
FHI, Hdir, IMDi, 6.12.21 



Hva bør gjøres nå?

• Strategi for innvandrerhelse

• Strukturer for samarbeid og medvirkning

Tversektoriell koordinering, 
strategisk samarbeid og 

tydelige ansvarslinjer

• Still krav i tråd med anbefalingene

• Prioritere og finansiere
Sørge for oppfølging i 

planer og oppdrag

• Mangfoldsledelse og minoritetsperspektiv

• Ansattes totalkompetanse

• Kunnskap om innvandrerhelse og befolkningen

Kompetanse i forvaltning 
og tjenester



«Innvandrere må få erfaring 
med at norske myndigheter 

(stort sett) vil dem vel og de må 
få oppleve at de er ressurser» 
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