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• Oppsøkende informasjonsarbeid 

• Seminarer og diskusjonsgrupper 

 

   

Samarbeid med Kaalmo   



Betydningen av god informasjon 

“Technical people use scientific words, but other words are needed. We like 

information that is presented in a soft and nice way. It is important to become a 

friend of your problem. Information is part of the tretment.” 
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Informasjonsbrosjyrer   Animasjonsfilm 

Viktig med tilpasset informasjon:  Tilpasset mht. språk, 

bakgrunnskunnskaper, situasjonen som mottakeren befinner seg i    



 

 

Diskusjonsgrupper   
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«Når du er asylsøker, forstår du ikke hva som skjer. Du sier bare “ja”, du har ikke 

noe annet valg. Du forbinder alt som skjer med om du vil få oppholdstillatelse. Du 

tror du må oppføre deg på en bestemt måte for å få oppholdstillatelse. Vi tenker på 

så mange ting som dere nordmenn aldri vil forstå.”  

 



Brukererfaringer om screening for asylsøkere  

• Lite informasjon om tuberkulose og testene.  

• Lite bruk av tolk.  

• Mange forsto ikke hva de ble testet for. (Mye usikkerhet rundt 

Mantoux (hva finner man ut, er det en vaksine). Mange forsto 

hva røntgen er.  

• Helsekortet med resultater av undersøkelsene ble ikke forstått.  
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Kvalitativ studie om screening for 

familieinnvandrere, arbeidsinnvandrere, studenter.  

  

• Hvordan oppleves screeningen? 

• Hva gjør at man møter opp/ikke møter opp? 

• Hvordan oppleves det norske helsevesenet? 

Viktige spørsmål:   



• Informasjon om screeningen er på norsk – vanskelig 

• Praktisk vanskelig å få tatt testene 

• De fleste har et forhold til tuberkulose, og synes det er fint å 

finne ut om de er syke  

• De fleste var positivt innstilt til testene hvis de forsto at dette 

er rutine, ikke noe spesielt "galt" med dem  

 

Foreløpige funn fra intervjuene 



• Om man forstår hvorfor man må ta testene 

• Om man har tid  

• Om det er lett å finne frem 

• Om de som gir informasjon, har positive eller negative erfaringer 

• Hvem som gir informasjon om testene (studiested, SUA) 

• Om helsepersonell oppleves som vennlige  

 

Ting som  har betydning for oppmøte og 

opplevelse av screening: 

«Brevet var på norsk. Å forklare og oversette er vanskelig. Mannen min 

er lærer, så det gikk bra. Men for mange er det vanskelig». 

 



Ting som gjør at personer er positivt innstilt til undersøkelsene 

• Ønsker å finne ut om man er syk slik at man ev. kan få behandling 

• Bra å få en gratis helseundersøkelse  

• Ønsker å unngå å smitte andre 

• Ønsker å følge regler i Norge 

 

 
«Da jeg fikk brev, fikk jeg følelsen av at noen passet   på helsen min.  

«Jeg kom nettopp hit, og noen passer på meg allerede?» Det var positivt.» 

«Det er helt gratis!!» 



• Vanskelig med informasjon på språk man ikke forstår  

• Lite informasjon om hvorfor man skulle ta testene 

• Lang tid fra man kommer til landet til man blir testet 

• Mange ønsket å få svar, uansett resultat.  

 

 

Utfordringer og forslag til forbedringer 

“You just panic, no matter how much you trust yourself. (..) “Maybe I 

have it even if I don’t know”. That feeling comes until the results come.”  

 

“The doctor said that if you don’t hear from us, it is fine. (..) Then I got 

a letter from UDI, it was in Norwegian. I thought I had TB. I freaked out 

for hours, until I got somebody to translate.”  

 



 

 

 
 

Det norske helsevesenet er annerledes enn  

i hjemlandet. 

«Mange synes det går litt sakte i Norge.»  

 

«In Norway, there is a lot of “kanskje”.» 

 
 



Om praktiske løsninger 
 

• Ønske om å kunne gjøre alt på et sted 

• De aller fleste ønsket fast timeavtale 

 

 

• Informasjon på epost / tlf. istedenfor brev – mange flytter flere ganger  

• Påminnelser på SMS eller telefon 

• At det å ta testene blir linket til visum, ev. andre insentiver. 

 

Forslag til løsninger:  

«It will be tricky if you can drop by at any time. It would take a long time 

for me.. Tomorrow.. or after tomorrow..? So I think it is necessary to 

have a fixed time.» 

 



 

«Hvis man får behandling, blir man frisk. Hvis man vet 

dette, blir man motivert til å ta tester og behandling». 

 

   
 


