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Asylantankomst i 2015 og 2016 

UDI sine tall viser: 
 31 145 asylsøkere i 2015 
 33 000 er en offisiell prognose for 2016    
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Ref. Imdis nettside 

Bosetting av flyktninger 2016 



Utfordringer fra et helseperspektiv 

De høyeste risikoelementene er av Helsedirektoratet vurdert til å være: 
 Informasjon om rett til helsetjenester og om norsk helsetjeneste når ikke frem til asylsøkerne 

 Helsetjenester er ikke tilgjengelige for asylsøkere 

 Helsetjenesten har mangelfull tilgang til D-nummer 

 Manglende kompetanse på utredning av torturskader 

 Mangelfull kapasitet av helsepersonell i kommuner 

• Mangel på kvalifiserte tolker 

 

 Mangelfull kompetanse på psykososiale forhold  

 Opphold i mottak passiviserer og eskalerer frustrasjon og aggresjon 
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Folkehelse og integrering 

• Sosial ulikhet i helse 

• Psykisk helse i folkehelsearbeidet 

• Lokalt folkehelsearbeid 
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- Sosial deltakelse 
- Tillit 
- Familiekontakt 
- Frivillig arbeid og 
organisasjonsdeltakelse 
- Sosial støtte  
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Oppsummert: Sosial ulikhet i helse 
 

• Sosioøkonomisk gradienter i innvandrerpopulasjonen 

• Levekår forklarer mer enn etnisitet 

• Stor variasjon i innvandrerbefolkningens helse 
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Tema for presentasjonen 

8 



Psykisk helse og folkehelse 
• Regjeringen vil legge mer vekt på betydningen av 

sosial kapital, sosial støtte og medvirkning i 
folkehelsearbeidet. 

• Det skal legges mer vekt på å forebygge ensomhet 
og isolasjon i folkehelsearbeidet. 

• Flere enkeltmennesker skal oppleve å være en del av 
fellesskapet og få støtte til å håndtere hverdagslivets 
utfordringer. 
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• Psykisk helse ett av tre prioriterte områder i St.meld 19. 
• Mestringsbetingelser- vilkårene for mestring vektlegges 
• Flere skal oppleve god psykisk helse og sosiale forskjeller i psykisk 

helse skal reduseres. 
 



Lokalt folkehelsearbeid- psykisk helse og 
livskvalitet 
Styrke de samfunnsmessige betingelsene som 
kan bidra til mestring, deltakelse, medvirkning 
og sosial støtte: 

 

• Tilrettelegge for møteplasser 

• Stimulere til aktivitet og deltagelse 

• Bygge ned barrierer 

• Sikre medvirkning 
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Veivisere i lokalt  folkehelsearbeid 



Samarbeidsflater Helsedir-IMDI 

• Felles kunnskapsutvikling       

• Vurdere samordning og koordinert innsats 

• Statistikk og datautvikling  

 

 
«En integreringspolitikk som fremmer stabile boforhold, mulighet for å 
gjenoppta familieliv, aktivitet i form av arbeid eller utdanning og like 
demokratiske rettigheter (…) vil dempe sosiale spenninger og fremme trygge 
lokalsamfunn» - Geir Barvik, direktør i IMDi 
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