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Hvorfor helseparty? – Migrasjon og helse 

• Innvandrerbefolkningen har samlet sett dårligere helse sammenlignet 
med resten av befolkningen (Forland, 2009). Forklaring er sammensatt: 
• Sosioøkonomisk, kulturell, religiøs og kjønnsbakgrunn 1) former valg og 

handlinger knyttet til helse og sykdom, og 2) påvirker menneskers tilgang til og 
bruk av helsetjenester (Attanapola, 2013; Kumar, 2008).
• Selve migrasjonsprosessen påvirker folks helse; avhengig av individuelle, 

sosiale, miljømessige og helserelaterte faktorer (Abebe, 2010)

• Norge har et komplekst helsesystem der individene forventes å ta mer 
og mer ansvar for sin egen helse (Finnbråten & Pettersen, 2012)
• Trenger informasjon om systemet og hvordan systemet fungerer
• Individuelle ferdigheter (søker informasjon, kommunikasjon med 

helsepersonell osv.)



Health Party – Pilotprosjektet «Kvinnehelse i Nordland» 

• https://www.youtube.com/watch?v=H_lvryCDW1s

https://www.youtube.com/watch?v=H_lvryCDW1s


Helseparty og helsekompetanse: 
Målrettet og tilrettelagt informasjonsarbeid
• Deltakernes behov og ønsker legges til grunn for informasjonen. 
• Valg av tema; dialog-basert med aktiv deltakelse fra gjestene 

• En kjent omgivelse, som bidrar til trygghet, åpenhet og konstruktive diskusjoner 
• Informasjonen tilpasses deltakerne, både i form av språk og innhold.
• Behov for tolk kan dekkes av vertinnen eller andre gjester. 

• Informasjon til folket og ikke folket til informasjonen
• Bottom-up ikke top-down
• Kollektiv aksjon og er styrt av kvinene – «Empowerment 

through health» 



Oversikt av gjennomførte helsepartyene 
Nr. Tid/sted Vert Tema gjester hovedressurspers. Party (?)
1 05/15, Gimle 

Kultursenter 
nøkkelpersoner 
av et 
innvandrermiljø

Barneoppdragelse 15, Samme etnisk 
bakgrunn

Barnevernspedagog Te/kaffe

2 09/15 
Voksenopplæring 

Voksenopplæring
/ en lærer

Barnevern Ca. 20, en klasse Barnevernspedagog 

3 10/15 Batterti Innvandreorg.(3,5) Astma og allergi 5,Samme språk/org. Rep. NAAF Te/kaffe

4 10/15 hjem Individ/NOOR (4,7) Stoffskifte 9, Venner av vert Lege/rep. SF mat

5 10/15 Batterti Innvandrerorg.(3,5) Diabetes/Ernæring 6, samme språk/org Rep. DF/ 
ernæringsfysiolog

Te/kaffe

6 11/15Frivillighets-
sentralen, Mo

NOOR,
Mo i Rana

Mental helse/ 
stressmestring

16, av ulike bakgrunn Privat praktiserende 
terapeut, yoga coach

Te/kaffe

7 11/15 Asylmottak Asylmottak Diabetes/Ernæring 12, beboerne på asylm. Se party 5 Te/ kaffe

8 12/15, NAV Prosjektleder 
Jobbsjansen/NAV

Kvinnehelse
(flere tema)

8 Prosjektdeltakere Gynekolog Te/kaffe

9 02/16, hjem Individ/org. Celleforandring 11, fra samme miljø Gynekolog Mat

10 02/16, hjem Individ/NOOR(4,7) Diabetes/Ernæring 8, Åpen helseparty Se party 5, 7 

11 03/16, hjem Individ/org. Overgangsalder 12, se party 9 Gynekolog Mat



Refleksjoner om deltakelse av organisasjoner
Helseparty har trukket stor interesse fra mange organisasjoner, både 
fra den offentlige sektor (Voksenopplæring, Kommune, Asylmottak og 
NAV) og det sivile samfunnet (innvandrerorganisasjoner, 
brukerorganisasjoner, osv.) 
• Offentlige organisasjoner ønsker å nå fram til kvinner med 

innvandringsbakgrunn via helseparty 
NAV-ansatt: «Samme budskap vil nå fram kvinnene mye bedre hvis 
budskapet kommer fra en fra deres egen gruppe» 
- Et spørsmål om tillitt, 
- ressurspersoner med innvandringsbakgrunn har en fordel
• Innvandrerorganisasjon: legitimitet for sin tilværelse  
• Brukerorganisasjon: når fram målgruppa og rekruttere 

medlemmer 



Helseparty og helsekompetanse – Hvordan fungerer 
helseparty i praksis? 
• Helsekompetanse - tilrettelagt formidling av helseinformasjon?
• Ja, men ikke ta det som en selvfølge. (Noen helseparty fungerte bedre enn de 

andre) 
• En del ting må tilrettelegges for å stimulere reelle aktive deltakelser fra 

målgruppen. 

• Flere positive effekter enn formidling av helseinformasjon. 
• Helse: nyttig å få informasjon om helse og systemet, men helseparty som aktivitet også har 

god effekt for helse og velværelse (å dele erfaringer med andre, gode psykiske effekter av det 
å treffes i mørketid.) 

• Integrering: kunnskap om systemene, styrke ens gruppetilhørighet og norsk tilhørighet
• Språk, det å øve norsk på helseparty 
• Å danne nettverk 
• For ressurspersonene: bevisgjøring av mangfold i sitt eget arbeid



Helsekompetanse – spenning mellom individer og 
systemet? 

• Hvordan måle helsekompetanse (‘health literacy’)? 
• Formell kompetanse og reell kompetanse? 
• Helseparty: kortsiktig eller langsiktig effekt? 

• Hva skal formidles? 
• Hva ønsker kvinnene selv å vite om? Og hva ønsker helsemyndighetene de 

skal vite om? 
• Hvem skal være målgruppa? Hvordan når vi fram til dem? 
• Viktig å være medlem av en innvandrerorganisasjon? 

• Hvem skal ta initiativ? – En frivillig organisasjon eller målgruppa selv? 
• Kapasitet? 
• Hvem har egentlig ansvar? 
• Hva med fokus om å styrke flerkulturell kompetanse og mangfoldsperspektiv

i offentlige helsetjenester?  



Takk for meg

Spørsmål og Kommentar 

For mer info: 
FoU-rapport: «Helseparty from konsept til praksis» 
https://nordopen.nord.no/nord-
xmlui/bitstream/handle/11250/2467092/FoURapport172017.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y

https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2467092/FoURapport172017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

