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MIGRASJON 
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• Globalt: 214 mil. bor utenfor 
fødelandet  
• Menneske natur/ ?Nysgjerrighet  
• Europa kommet med migrasjon 
”Innvandring og migrasjon er 
grunnleggende positiv fordi det gir 
ny muligheter og større frihet”. 
Marius Doksheim og Kristin Clement: De nye 
sierherrene 



BEGREPER 
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• Migrasjon: Geografisk forflytning av permanent eller semi-permanent art 
– Tvungen migrasjon: Betegner flyktninger + menneskehandel 
– Frivillig migrasjon: Betegner gjerne arbeidsinnvandrere, studenter, familieetablerere 

etc. 

• Immigrasjon/innvandring: Migrasjon over landegrenser sett fra 
mottakerlandet  

• Innvandrere – personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som 
på et tidspunkt har innvandret til Norge 

• Norskfødte med innvandrerforeldre -  født i Norge, men har to foreldre som 
er innvandrere 

• Innvandrerbefolkningen: Samlebetegnelse på alle innvandrere + alle med to 
foreldre født utenfor Norge 

• Fødeland - hovedsaklig mors bosted da personen ble født.  
• Landbakgrunn - for innvandrere er dette eget fødeland. For norskfødte er 

dette foreldres eventuelle utenlandske fødeland. 
 

Kilde: Brochmann 2006, Kjeldstadli 2001, og 

SSB/innvandring 



INNVANDRING FØR 1945 

Maskinister 

Spanske fiskere 

Engelske fagarbeidere 

Russiske krigsfanger 
Prester 

Tjenestepiker 

Statsløse  

Politiske flyktninger  

Rom 
Romani 

Kilde: Kjeldstadli 

2001 

5 



INNVANDRING ETTER 1945 
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INNVANDRER I NORGE 
(SSB 2013) 

Over en halv million innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre 

– Ca 600,000 innvandrere  

– ca 100 000 personer norskfødte med innvandrerforeldre.  

 
 



Alder, kjønn og bosted 

Kilde: SSB, SA 119 

Gjelder bare SSB tidl.-

kategori: ”ikke-vestlige 

innvandrer” 





 



LEVEKÅR: UTDANNING 

Men: Statistikken skjuler svært store variasjoner mellom ulike grupper, eks 
Innvandrere fra Somalia: uten utdannelse 6%, Høyere utdannelse 1,2%   

Befolkningen generelt Innvandrere 

Kilde: SSB, Befolkningens utdanningsnivå, 1. 

oktober 2011 

OBS: Antallet ubesvart er ikke tatt med her. Tallet er høyt for innvandrere 
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LEVEKÅR: ØKONOMI 

• Gjennomsnittsinntekt (tall fra 2009) 
– Innvandrerbefolkningen: 186 000 

– Befolkningen generelt: 241 000 

• Husholdninger under 
lavinntektsgrensen 
– Innvandrere generelt: 24% 

– Botid under 3 år: 40% 

– Befolkningen generelt: 8% 

• Barnefattigdom (vedvarende 
lavinntekt):  
– Barn generelt: 5% 

– Barn av innvandrerforeldre: 28% 

Kilde: SSB, rapport 8/2012 og SSB SA 119 12 



LEVEKÅR: ARBEID OG ARBEIDSMILJØ 

• Høy sysselsetning: 62.8% vs 

68.7% for hele befolkningen 

• Arbeidsledighet 6,1% 

– Rammes hardere i krisetider 

• Oftere overkvalifisert 

– Rapporterer om frustrasjon 

• Oftere midlertidig ansatt 

• Oftere sysselsatt i yrker uten 

krav til utdannelse 

• Flere mener de står i fare for å 

miste jobben 

– Befolkningen generelt: 20% 

– Innvandrerbefolkningen: 27% 
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LEVEKÅR: TRYGDEYTELSER 

• Trygdeytelser 

– Innvandrere: 48% 

– Befolkningen generelt: 45% 

• Sosialhjelp (tall fra 2008) 

– Innvandrere 8% (kort botid overrepresentert) 

– Befolkningen generelt 3% 

– 18-30 år befolkningen generelt 5% 

– 18-30 år med innvandrerforeldre 4% 

 

Kilde: SSB rapport 

2011/07 
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Opplevd diskriminering: Arbeidslivet 

 

 

 



OPPSUMMERING 

• Innvandringen til Norge 

– Lang prosess, ulike grupper har dominert til ulike tider. Stor økning siste 10-20 årene 

– Mange med kort botid 

• Scorer dårligere på levekårsstatistikk 

– Noen grupper tungt overrepresentert med lav inntekt, lav utdannelse, dårlige boforhold 

• Stor variasjon mellom grupper 

– Landbakgrunn 

– Innvandringsgrunn 

• Store variasjon innad i gruppene 

– Botid har stor betydning 

– Sosiale levekårsindikatorer som inntekt, utdanning etc. 

– Større forskjeller mellom kjønnene 

• Variasjonene større blant innvandrere enn befolkningen generelt 
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Norge - verdens beste land å bo i…. 

?For alle? 
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Er  Norge i stand til å oppfylle sine forpliktelser 

ovenfor innvandrerbefolkningen? 
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Infeksjons- 
sykdommer 
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MIGRASJON - OPPBRUD FRA HJEMLANDET! 
 

Den selektive migrasjon 
Det er en utvelgelsesprosess som avgjør hvilke personer som emigrerer 
HEALTHY MIGRANT EFFECT! 
 

Den negative effekt teorien  
– nye omgivelser øker risiko for sykdom 
– øker risikoen for sykdom og død når man flytter fra 

lavrisiko- til høyrisikoområder.   
– Endring kan være både positivt og negativt, det er 

både en fysisk og psykososial forandring. 

 
Livsløp perspektiv: voksne individers helse kan være 

knyttet til påkjenninger de har vært utsatt for 
tidligere i livet. 

 
Migrasjon er et naturlig, tilfeldig eksperiment som kan 

slå fast årsaks relevansen av faktorer som påvirker 
oss gjennom livet (Ben-Shlomo Y).  

Grove N.J 2006,Organista 2003, Keefe&Padilla 1987, Berry 1980, 

 



Nyere rapporter  
om innvandreres helse 

• Blom S (2008) Innvandreres helse 2005/2006. 

 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200835/rapp_200835.pdf  

• Blom S (2010) Sosiale forskjeller i innvandreres helse, 

Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 

2005/2006 

 http://www.ssb.no/emner/03/01/rapp_201047/rapp_201047.pdf  

• Kumar B (2008) The Oslo Immigrant Health Profile. 

Folkehelseinstituttet, rapport 7, 2008 Fulltekst (Hubro-

undersøkelsen; Innvandrer - Hubro) 

  http://www.fhi.no/dav/920ab22ad5.pdf  

 

 

http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200835/rapp_200835.pdf
http://www.ssb.no/emner/03/01/rapp_201047/rapp_201047.pdf
http://www.fhi.no/dav/920ab22ad5.pdf


• Det er betydelige helseforskjeller, ikke bare mellom 
majoritetsbefolkning og innvandrere fra lavinntektsland, 
men også de ulike nasjonalgruppene imellom 

• Store variasjoner: ulike diagnoser 

• Store variasjoner mellom ulike grupper 

• Store variasjoner mellom kjønnene 
 

• Innvandrerbefolkningen frembyr et sykdomsmønster  som på mange 
måter skiller seg fra majoritetsbefolkningen. 

 

• Færre av innvandrerne rapporterer om kronisk somatisk sykdom 
sammenlignet med resten av befolkningen.   

 

• De innvandrere som er syke rapporterer om mer alvorlige lidelser og et 
større antall sykdommer.   

 

• Innvandreres helse blir raskere dårligere med årene 

(Blom and Ramm 1998) 

HELSETILSTANDEN I 

 

 



SELV RAPPORTERT HELSE 

Kumar B. N et al Oslo Immigrant Health Profile , FHI 2008:7 



Kumar B. N et al Oslo Immigrant Health Profile , FHI 2008:7 

SELV RAPPORTERT HELSE 



 

 
Andel med minst én sykdom (prosent). Befolkningen og innvandrere,  16 – 70 år 

etter alder og kjønn. Prosent.  (etter Blom 2008) 

 

16 – 24 25-39 40-54 55-70 

Befolkningen 2002  

Begge kjønn 

Menn 

Kvinner   

 

45 

44 

45 

 

46 

42 

50 

 

49 

44 

58 

 

66 

63 

71 

Innvandrere og etterkommere 

2005/2006 

Begge kjønn 

Menn 

Kvinner 

 

 

37 

33 

42 

 

 

40 

36 

45 

 

 

57 

50 

68 

 

 

78 

78 

78 



Helsetilstanden II 

 

• I aldersgruppen  45 – 66  rapporterte 9%  
diabetes mellitus type II, versus 1%  i 
befolkningen forøvrig. 

 
• Høyest prevalens fant man blant pakistanere,  

19%.  
 
• Der var også høyere prevalens når det galdt 

fedme, jernmangelanemi og rakitt (vitamin-D 
mangel).    



Helseutfordringer og fordeler hos pakistanere  

Kumar B. N et al Oslo Immigrant Health Profile , FHI 2008 



Faktorer som bidrar til etniske 

helseforskjeller, Somatisk helse 

• Faktorer som kan forebygges: 
– Sosiale ulikheter i helse 

• Utdanningsnivå, inntekt og arbeidsmiljø 

– Kulturell eller migrasjons-betinget livsstil (Kosthold, mosjon, røyking etc.) 
• Diabetes, Hjerte- og karsykdommer, vitamin D-mangel etc. 

– Kunnskap om helse og kjennskap til norsk helsevesen 
• Ny i Norge (hva er en fastlege?)  

• Kommunikasjon ( helsepersonell-bruker forhold) 

• Holdninger 

• Lav utdannelse/analfabetisme,  

• Health Literacy 

• Ulik forståelse av kropp og helse 

• Faktorer som trenger tilrettelagt behandling og rehabilitering: 
– Genetikk 

• Eks. Sigdcelleanemi, vitamin D-mangel, arvelige funksjonshemninger 

– Smitte fra opprinnelseslandet 
• Eks. Tuberkulose, malaria, hepatitt, polio, Hiv/aids 

– Helsevesenet i opprinnelseslandet 



Helsetilstanden III 

• 22% av ikke-vestlige innvandrere rapporterte 
psykiske problemer.   

 
• 9%  av innvandrere fra vestlige land rapporterte 

psykiske problemer. 
 
• 7% av majoritetsbefolkningen rapporterte om 

psykiske problemer  
 

• Der er sammenheng mellom prevalensen av 
psykiske problemer og integrering hos menn, ikke 
hos kvinner.   

                         (Dalgard 2004) 



Faktorer som bidrar til etniske 

helseforskjeller, Psykisk helse 

• Faktorer som kan forebygges: 
– Sosial isolasjon og ekskludering  

• Språk- og kulturforskjeller 

• Rasisme og diskriminering 

• Omsorgssvikt (eks. enslig mindreårige) 

• Kulturbaserte kjønnsroller 

– Skadelige kulturelle/religiøse praksiser 
• Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  

– Minoritet i minoriteten 
• Seksuell legning 

• Kjønnsidentitet  

– Dårligere kunnskap om psykisk helse og norsk helsevesen 

– Sosiale ulikheter i helse 
• Utdanningsnivå, inntekt, arbeidsmiljø 

• Faktorer som trenger tilrettelagt behandling/rehabilitering: 
– Traumer  

• Krig, tortur og forfølgelse 

– Helsevesenet i opprinnelseslandet 
 



Andel med psykiske plager  

* The mental distress variable was derived from HSCL 10, cut-off point 1.85 



Referanse: SSB: Andel med psykiske helseproblemer. Befolkningen og innvandrere og etterkommere, 16-70år, etter alder og kjønn, i prosent, 

Blom 2008 
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Språkbarrierer og helse 

• Resultater fra forskning på språkbarrierer viser: 
• Risiko pasientsikkerhet 

• Dårligere compliance 
• Økt sjanse for at pasienten ikke forstår 

• Økt liggetid, flere prøver, økt sjanse for revisits 

• Norsk helsevesen scorer dårlig på kommunikasjon 
– Problem for alle 

– Ekstra problematisk for de som snakker lite norsk 

• Pasient og helsepersonell må komme til en 
samforståelse 
– Pasientens sykdomshistorie 

– Praktiske forhold: når og hvor er neste undersøkelse? 
Besøkstider? 

– Forebyggende tiltak, hva skal gjøres? hvem skal gjøre det? 

– Diagnose; hva må pasienten passe på selv (eks medisinering) 



Utfordringer - Kunnskap 

• Mange små studier; fragmentert bilder 

• Metodisk utfordringer: verktøy utviklet for norsk befolking, vanskelig å 
validere, ulikgrupper 

• 15 sentrale helseregistre og 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
– Ikke utnyttet kobling til registre; Kreft, Diabetes, Legemidler  

• Data grunnlag fra sårbar grupper - barn, eldre, kvinner 
• Intervensjonsstudier – hva er effektiv? hva virker?  
• Bruk, tilgang og kvalitet på helsetjenester 

– Betydningen av kunnskap om helse/helsevesen 

– Kommunikasjon og dialog (dokumentasjon på forbedring i tjenestene) 

– Pasientsikkerhet 

• Hvilke forebyggende tiltak virker/virker ikke? 

• Mangler kvalitative studier, long. studier, helsefremmede arbeid 
dokumentasjon? 

• Tverrfaglig forskning 

 



Utfordringen – I helse og omsorgstjenesten 
• Å kunne forholde seg til et stadig økende mangfold i en 

tid preget av effektivisering, innstramninger og 
standardløsninger 

• Prinsippene for behandling er likt -stiller høyere 
kompetanse krav; sykdomsforståelse og forkunnskaper, 
språk, kommunikasjonsferdigheter og tid 

• Å kunne respondere på individuelle behov, anerkjenne 
den enkeltes egne ressurser og  

 evne til å ta normativt konsistente valg 

 



Nasjonal strategi om 

innvandreres helse 

2013-2017 

Likeverdige helse- og 

omsorgstjenester  

- god helse for alle 



You have to be the change  
that you want to see in this world” 
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Statistisk sentralbyrås temasider innvandring: 

www.ssb.no/innvandring/ 

 

Barna og Ungdommens Innvandringsportal:  

www.bip.no/  

 

International Organisation for Migration (IOM): 

www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/en 

 

Migrant Health Guide:  

www.hpa.org.uk/migranthealthguide 

 

Mighealthnet:  

www.mighealth.net/no/ 

 

Utlendingsdirektoratet:  

www.udi.no, www.udiregelverk.no 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:  

www.imdi.no 

 

The Migration Information Source 

www.migrationinformation.org 
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Takk til Thor Indseth, Ida Marie Bregård, Helen 
Ghebremedhin- NAKMI 
NAKMI er et kompetansesenter som gjennom 
forskning, utviklingsprosjekter og formidling skal bidra 
til kunnskap om forhold som gjelder innvandreres og 
andre etniske minoriteters fysiske og psykiske helse og 
omsorg. 

 www.nakmi.no 
 www.mighealth.net/no  

 

http://www.nakmi.no/
http://www.mighealth.net/no



