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Bakteppe 

Kvinner fra Syria, Irak, Tyrkia, tidligere Sovjetstater, 
Afghanistan, Iran, Eritrea, Somalia, Sudan 



 

 

Liv i mottak- en ventetid 

 
• Hvalsmoen 

• Alle beboere skal videre : 

• de fleste til vanlig mottak 

• Andre ut av landet 

• Botid: fra noen dager til et år 

 

En gammel militærleir med enkel standard 

Faste måltider spises i kantina 

Unntaksvis kan en ta med varm mat til rommet 

198 kr i lommepenger annenhver uke 



Ressurser  

• Et lite, kommunalt drevet legekontor inne på 

mottakets område 

• 100% sykepleier,  

• 100% legesekretær,  

• 40% lege hver onsdag + 20% tilgjengelig på telefon 

• 10% jordmor 

• 10% helsesøster 

 

• telefontolk 

 



Utfordringer 

• Kommunikasjon:  

• Språk, begrepsforståelse 

• Kulturforståelse 

• Fokus på individ vs. kollektivistisk tenkning 

• Tillit 

• Tid 

• Migrasjon i seg selv 

• Ventetid i mottak 

 



Fleksibilitet 
• Vi vet aldri hvilke pasienter som kommer inn døren.  

 

• (nesten)Alle undersøkelser er kvinnas første møte 

med norsk helsevesen. 

  

• Ved ankomst vet vi heller  ikke hvor langt kvinner er 

kommet i svangerskapet.   

 

• Eller hvilken bakgrunnskunnskap \ erfaring de har 

om fysisk og psykisk helse, svangerskap og fødsel. 

 

 

 

 



Konsekvenser ved migrasjon 

• Kvinna mister støtte fra storfamilien praktisk og 

psykologisk 

• Ansvars- og rolleforskyvning fra kollektivistisk til 

individualistisk tenkning medfører mer ansvar for 

barnas ve og vel? 

• Dobbeltansvar for hjem og jobb? 

• Endring \ tap av status: ting som har gitt status i 

hjemlandet kan bli skam i Norge: eks. 

kjønnslemlestelse 



Kjekt å ha 

• God fagkompetanse  

• Kjennskap til land, historie og kultur  

• Språkkunnskap 

• Nysgjerrighet og interesse for kvinnas 

bakgrunn 

 

• Kjennskap til rettighet 

• og til saksgangen i en asylsøknad og  ved 

bosetting 



 

 

 

God ivaretakelse 

 

o Lett tilgjengelighet til helsepersonell 

 

o Tilrettelegging, tett samarbeid med 

mottaket og god logistikk på helsekontoret 

sikrer bedre oppfølging av kvinnen 

 

o Godt samarbeid med jordmor og sykehus 

o Tolk ved behov - husk at tolkebruk tar tid 

 



Obs helse hos nyankomne asylsøkere 

 

o Psykiske påkjenninger – alle har en historie 

o Alenemor?  

o Nytt barn i nytt land 

o «Vanlige plager» som kvalme, dyspespsi, 
magevondt, hemorroider etc. 

o Vitaminmangel og underernæring 

o Diabetes 

o Seksuelle overgrep 

o Kjønnslemlestelse? 

o Infeksjonssykdom – hepatitt, tbc, hiv. MRSA 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Trygge den gravide gjennom god oppfølging 

 

• Kartlegging av helse, rutiner og erfaring i hjemland 

• Undervisning og informasjon om kropp og  

svangerskap 

• Rutiner for oppfølging i Norge 

• V. jordmor, lege og sykehus;  er gjerne spent på 

ultralydus. 

• Rettigheter  i asylmottak (er mottakets ansvar) 

• Gjerne besøk på fødeavdelingen 

• Lett tilgang til helsetjeneste 

 

 

 

 


