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Kurs 6: Utfordringer knyttet til 
flyktninger og migrasjon 

 

Mål 
 

• Beskrive flyktninger og migranters helse- og 
velværebehov. 

 

• Forstå de psykososiale konsekvensene av de voldelige 
konfliktene mange migranter flykter fra, og 
vanskelighetene de sannsynligvis vil oppleve. 
 

• Bli bevisst behovet for kultursensitive helsetjenester, 
og etiske dilemmaer som kan oppstå i arbeid med 
helse og flyktninger. 



Utfordringer knyttet til flyktninger og 
migrasjon 

• Kapittel 1: Asyl og 
migrasjon 
 

• Kapittel 2: Migrantens 
reise og livet i en leir 
 

• Kapittel 3: Tilpasning til en 
ny virkelighet 
 

• Kapittel 4: Etikk og egen-
omsorg for helsepersonell 

 



Flyktning? Migrant? Asylsøker?  
- om hvorfor terminologi er viktig 

• Termene som brukes kan ha betydning for en 
persons juridiske status og rettigheter. 
 

• Noen termer har spesiell betydning under 
Internasjonal humanitær rett (IHL). 
 

• Ordene man bruker kan påvirke menneskers 
holdninger. 
 

• Termer kan blir brukt galt av politikere og andre 
for å fremme spesifikke agendaer. 
 



Hva kan helsepersonell gjøre? 

De kan sikre at migranter og flyktninger: 
• ikke blir diskriminert i tilgangen til tjenester 
• mottar best mulig omsorg 
     

I tillegg kan de:  
• fungere som lærere og talspersoner 
• øke bevisstheten rundt migranter og flyktningers 

behov 
 

Helsepersonell må også ta vare på seg selv, så de 
er i stand til å utføre et tilfredsstillende arbeid. 



Termer du må kjenne til 

• En flyktning har krysset en internasjonal grense og 
har en ‘velbegrunnet frykt for å bli forfulgt’. 
Flyktninger har rettigheter ifølge internasjonal 
humanitær rett (IHL). 

 

• En asylsøker har også krysset en internasjonal 
grense på leting etter beskyttelse, men har sin søknad 
om flyktningstatus under behandling.  
 

• En internt fordrevet person (IDP) er fordrevet 
innenfor sitt eget lands grenser. 
 

• En migrant bor ‘midlertidig eller permanent i et land 
der hun eller han ikke er født’. 



En migrants reise: ulike stadier I 

Før flukten 

Ny bosetting 
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Mottakelse 

Flukt 
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En migrants reise: ulike stadier II 

• Før flukten: ustabilitet, økonomiske vansker, vold, tap og 
sosial oppløsning kan være involvert 

 
• Flukt: under flukten er migranter ofte på sitt mest sårbare, og 

under størst helserisiko 
 
• Mottakelse: kan være svært varierende. Det er sannsynlig at 

mottakelsen er påvirket av hvor mye migranten har til felles 
med vertsbefolkningen 
 

• Bosetting: kan gi muligheter til å komme seg etter reisen, 
noen ganger med støtte, for eksempel humanitær hjelp som 
inkluderer helseomsorg 
 

• Ny bosetting: det vil oppnås ulike grader av integrasjon i 
samfunnet, noe som kan ha sterk påvirkning på helsen 



Løsninger – de tre R-ene 

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har plikt 
til å beskytte. Dette inkluderer også å finne varige 
løsinger på fordrivelse.   (UNHCR n.d.) 

 
• Repatriering  
  - den ideelle løsningen 
• Reintegrering 
  - den nest beste 

   muligheten 
• Resettlement  

 (ny bosetting) 
  - i et tredjeland 



Utfordringer knyttet til flyktninger og 
migrasjon   

• Kapittel 1: Asyl og 
migrasjon 
 

• Kapittel 2: Migrantens 
reise og livet i en leir 
 

• Kapittel 3: Tilpasning til en 
ny virkelighet 
 

• Kapittel 4: Etikk og egen-
omsorg for helsepersonell 

 



Helserisikoer ved migrasjon og fordrivelse 

• Dårlige sosioøkonomiske forhold, dårlige 
boforhold, inadekvat ernæring, og – alt for ofte –  
fysisk vold 

• Isolasjon og vanskeligheter med å få tilgang til 
hensiktsmessige helsetjenester 

• Stress og risiko for dårlig psykisk og psykososial 
helse.  

 
 Helsepersonell kan ta tak i både disse akutte behovene og i 

de underliggende årsakene til migrasjon ved å: 
– Bidra til fredsbygging og beskyttelse 
– Arbeide for langsiktige strategier for å forebygge og 

begrense voldelig konflikt og for å fremme utvikling. 



Hvorfor blir mennesker migranter? 

• Det finnes ‘push’ og ‘pull’-faktorer. 



Tvungen eller frivillig migrasjon 
- hvorfor spiller det en rolle? 

• ‘Tvungne’ migranter: fordrevet av 
konflikt, natur- eller miljøkatastrofer, sult 
eller utviklingsprosjekter 

men 
• Mange migranter flytter i håp om et bedre 

liv for familien sin i en situasjon med store 
globale forskjeller. Det kan stilles 
spørsmålstegn ved i hvor stor grad denne 
formen for migrasjon er frivillig.  



Helserisikoer ved å bo i flyktningleir 

• Overbefolkning 
• Smittsomme sykdommer 
• Feilernæring 
• Utilstrekkelig tilgang til vann og  

inadekvate sanitære forhold 
• Mangel på privatliv og  

sosiale strukturer 
• Stress og utmattelse 
• Mangel på helsetjenester 



Hva er den beste måten å sørge for 
helsetjenester? 

Når det er mulig er det viktig å: 
• samarbeide med og støtte eksisterende 

helsetjenester 
• følge landets retningslinjer og standarder – for 

eksempel for bekjempelse av malaria 
• ta i betraktning vertsbefolkningens helsebehov i 

tillegg til flyktningenes 
• basere omsorgen på primære omsorgsprinsipper 

og internasjonal ”best practice”.  



Spesifikke problemer for flyktninger og 
migranter i urbane omgivelser I 

• Det kan hende de kan flytte inn til noen de kjenner. 
 
 Vertsbefolkninger 

er som regel  
veldig gjestfrie, 
men enda flere 
mennesker under 
trange og dårlige 
forhold kan med- 
føre betydelig  
belastning. 



Spesifikke problemer for flyktninger og 
migranter i urbane omgivelser II 

• De kan være i stand til å flytte til en bydel der de 
kjenner noen, men det kan også hende de blir 
nødt til å flytte inn annet sted det er plass. 
 

• Folk blir i stadig større 
grad ‘sittende fast’ i  
land på veien mot 
bestemmelsesstedet –  
under vanskelige forhold 
og uten mulighet til å  
reise videre. 



Vold i flyktningeleirer – noen vanlige grunner 

• Krigførende blant flyktningene 
• Tvungen repatriering eller annen forflytning av folk 
• Spenninger i forholdet til vertsbefolkningen 
• Plassering i et konfliktsensitivt område 
• Ressurser tiltrekker seg væpnet tyveri 
• Inadekvat tilstedeværelse av politi eller andre tiltak 

for å bevare lov og orden 
• Dårlig organisert/drevet leir, eller for stor og 

overbefolket 
• Høyt stressnivå og fravær av vanlige sosiale 

nettverk 



Hva kan helsepersonell gjøre med vold i 
flyktningeleirer? 

• Sørge for at leiren ikke er for 
stor, at den er på ‘riktig’ sted 
og at den er drevet på en 
klar og tydelig måte. 

• Behandle negative 
konsekvenser av vold og 
bruke denne informasjonen 
til å forstå hvorfor det skjer. 

• Gjøre noe med de 
underliggende årsakene til 
vold, for eksempel ved å se 
på utformingen av leiren eller 
å organisere patruljer for å 
samle ved. 



Kjønnsspesifikk vold i flyktningeleirer  
- hvorfor er dette et eget tema? 

Økt sårbarhet for kvinner på grunn av: 
 

• Sammenbrudd i familie- og samfunnsstrukturer 
– isolert fra normal samfunnsstøtte og -beskyttelse 

• Mangel på inntektsmuligheter 
– tvunget til å bytte sex mot å få dekket grunnleggende 

behov 
• Behov for å bevege seg utenfor leiren for å samle 

vann og ved 
• Problemer med mental helse, inkludert stress i 

forbindelse med migrasjonsprosessen 
• Dårlig planlagte leirer 



Hvordan kan helsepersonell bidra til å 
forebygge kjønnsspesifikk vold? 

• Styrke kvinnene 
– inkludere dem i beslutningsprosesser på alle 

nivåer i leir og samfunn 
• Involvere samfunnet i å identifisere og løse 

voldsproblemer 
• Planlegge og drive flyktningeleirene 

– gatelys langs veier og stier som brukes av kvinner 
og barn 

– trygge områder for enslige kvinner og for barn 
uten foresatte 

– sørge for at det finnes tidspunkter når kvinner kan 
samle ved eller vann med eskorte 

– sørge for at andre brenselskilder er tilgjengelige 
• Oppmerksomhet rundt tegn på vold i nære 

relasjoner og voldtekt: gjør det enklere å si ifra 



Utfordringer knyttet til flyktninger og 
migrasjon 

• Kapittel 1: Asyl og 
migrasjon 

 
• Kapittel 2: Migrantens 

reise og livet i en leir 
 

• Kapittel 3: Tilpasning til en 
ny virkelighet 
 

• Kapittel 4: Etikk og egen-
omsorg for helsepersonell 

 



Å komme til, eller bosette seg i Europa  
- realitet og ’best practice’ 

Dette må du vite: 
 
• Hvordan man får tak i 

informasjon om nasjonal  
lovgivning 
 

• Hvilken innvirkning nasjonale asylprosesser har 
på helsen 
 

• Hvordan folkemeningen, medievinklinger og 
politiske avgjørelser påvirker migranter. 



Relevante EU-direktiver og -lovgivning 

• Dublin (I)-konvensjonen 1990 
• Amsterdamtraktaten 1997 
• Tampere 1999 
• Mottaksdirektivet. EU-rådets direktiv 2003/9/EC 
• Dublin (II). EU-rådets forordning (EC) No 

343/2003 
• Haag 2004 
• Statusdirektivet. EU-rådets direktiv 2004/83/EC 
• Prosedyredirektivet. EU-rådets direktiv 

2005/85/EC 
• EURODAC 



Internasjonale juridiske forpliktelser 

• Menneskerettighetserklæringen, artikkel 25: 
‘Enhver har rett til en levestandard som er 
tilstrekkelig for hans og hans families helse og 
velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og 
helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser.’ 
 

• Artikkel 12 i Den internasjonale konvensjon 
om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter (1976): Stater som er parter til 
konvensjonen skal anerkjenne ‘retten for enhver 
til den høyest oppnåelige helsestandard både 
fysisk og psykisk.’ 



Helhetlig omsorg og kulturell kompetanse 

Spørsmål: 
 

• Hvilken betydning har det 
for individuell og offentlig  
helseomsorg å bli sett på  
som ’Den andre’? 
 

• Hvordan kan helhetlig,  
integrert omsorg fremmes 
for mennesker fra marginali- 
serte grupper? 



Å gjøre det rette 
- eksempler på god praksis i Europa 

• Kliniske prosjekter 
- egenjournal (pasienten oppbevarer journalen selv) 
- flerspråklige timekort 

 

• Opplysningsprosjekter 
- klinikker for rådgivning og midlertidig pleie 
- veiledning ansikt til ansikt 
- opplæring og yrkesfaglig utvikling 
 

• Informasjons- og kunnskapsbanker 
- kunnskap og ekspertise for helsepersonell 
- et nettverk for deling av informasjon og ressurser 
- overvåke tilgangen til helseomsorg 



Hvem er ‘Den andre’? 

• Ikke ‘Oss’ 
• annerledes 
• potensielt 

truende 



Utfordringer knyttet til flyktninger og 
migrasjon 

• Kapittel 1: Asyl og 
migrasjon 
 

• Kapittel 2: Migrantens 
reise og livet i en leir 
 

• Kapittel 3: Tilpasning til en 
ny virkelighet 
 

• Kapittel 4: Etikk og egen-
omsorg for helsepersonell 

 



Etikk og egenomsorg for helsepersonell 

Du må kunne: 
 
• Viktige profesjonelle og 

juridiske forpliktelser 
knyttet til arbeid med 
migranter 

• Personlige konsekvenser av 
å jobbe med traumatiserte 
klienter 

• Noen grunnleggende 
selvhjelpsferdigheter. 



Omsorgsplikt, taushetsplikt og dobbel 
lojalitet 

• Plikten til omsorg: plikten til å hindre at en annen lider 
overlast 

 Helsepersonell må prioritere pasientenes beste i alle 
situasjoner. 

 

• Taushetsplikt: det man snakker med pasienten om må forbli 
konfidensielt, med unntak for spesielle tilfeller 

 Man må være spesielt oppmerksom når man bruker tolk, og 
under kampanjer.   

 

• Dobbel lojalitet: konflikt mellom individets rettigheter og 
familiære eller samfunnsmessige hensyn 
- kan også oppstå på grunn av press fra stater eller militære. 

 Helsepersonell må respektere individets rettigheter ifølge 
menneskerettighetslovgivningen. 



Å vise omsorg for omsorgspersonen 

Helsepersonell som lytter mye til andres rystende 
opplevelser kan også trenge omsorg.  

  

Du må være oppmerksom på: 
 

• Sekundært trauma, PTSS, dissosiasjon, empati og 
motoverføring  

• Måter helsepersonell kan ta vare på seg selv 
• Beskyttende mekanismer som individer og 

organisasjoner kan ta i bruk. 



 
 
 
 
 
 
 
Helsearbeidere som talspersoner 
Target X Trafalgar Square 



Ulike former for talsmannsarbeid 

• Snakke på vegne av pasienter / klienter 
– individuelt talsmannsarbeid og støtte 

• Offentlig talsmannsarbeid 
– å snakke åpent for å prøve å få verdens oppmerksomhet 

(også gjennom rapporter osv.) 
• Stille talsmannsarbeid 

– Å prøve å påvirke regjeringer og andre gjennom 
konfidensielle samtaler og formidling av data 

• Nasjonale kampanjer 
– gjennom faglige organisasjoner, 

kampanjeorganisasjoner og fagforeninger 
 



Referanser 

• UN (1948). Universal Declaration of Human Rights – UDHR. 
Available at www.un.org/en/documents/udhr/, accessed 10 October 
2011 
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Cultural Rights - ICESCR. Available at 
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm, accessed 10 October 2011 

• UNHCR (n.d.). Available at www.unrol.org/article.aspx?n=unhcr, 
accessed 3 October 2011. 
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