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2 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Sammendrag 
Stiftelsen Amathea har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging for å undersøke 

omfang, metode, frekvens og resurser/materiell for informasjon og undervisning/veiledning om seksuell 

helse inkl. hiv, blant beboere på asylmottak i Norge. Kartlegging danner bakgrunnen for anbefalinger om 

hva som skal til for å sikre at asylsøkere får informasjon og undervisning/veiledning som gir dem reel 

mulighet til å kunne ta gode valg og handlingskompetanse knyttet til seksualitet og seksuell helse.  

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet. 

I kartleggingen ble det sendt ut et digitalt spørreskjema til alle landets asyl- og transittmottak, totalt 116 

mottak. 73 mottak svarte og 1 mottak varslet at de ikke ønsket å svare. Dette utgjør en svarprosent på 

68%. 

I kartleggingen kom det frem at 24,7% svarer nei på om de har et organisert opplegg for 

informasjon/undervisning om seksuell  helse og 29,4 % mener selv de trenger mer informasjon om 

retningslinjer som regulerer informasjonsarbeidet. Primært utpekes helse- og/eller 

informasjonsansvarlig ved mottaket, flyktningehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ut som de 

som gjennomfører undervisningen i praksis. I tillegg påpekes bruk av Medisinernes seksualopplysning og 

Amathea. Undersøkelsen viser at over 80% sier beboerne får tilbud om undervisning flere ganger i løpet 

av sin tid som beboer og over halvparten beskriver et opplegg på 2-5 timer. Det er stor variasjon på om 

undervisning/informasjon er tilpasset kjønn og alder, men nærmere 90% sier de systematisk bruker tolk 

og at det er 90% gruppeundervisning. I forhold til spørsmål om HIV, syfilis og hepatitt kommer det frem 

mye usikkerhet. Nærmere 40% har ikke/kjenner ikke rutiner for testing. Et fåtall benytter hurtigtester.   

Videre anbefalinger i arbeidet: 

- Det kommer tydelig frem i undersøkelsen at det er et behov for mer fokus på menn. Flere 

mottak har kun informasjon til kvinner.  

- Lettere tilgjengelighet til kompetente undervisere og mulighet til å innhente eksterne 

foredragsholdere, eller intern kompetanseheving som gjør at egne ansatte ved mottaket får 

tilstrekkelig kunnskap til å informere om tema og eventuelt videre henvise. 

- Mer ressurser til bruk av tolk. 

- Lite relevant informasjonsmateriell om transpersoner 

- Det kommer frem i undersøkelsen at det er et sprik i forståelsen av hvem som har ansvaret for 

informasjon/undervisning og veiledning om seksuell helse til beboere i mottak. Spesielt i forhold 

til før og etter testing av Hiv/Aids og syfilis. Dette illustrerer et behov for ansvarsavklaring til 

mottakene i samarbeid med lokal helsetjeneste om hvem som har det formelle ansvaret for at 

beboerne mottar informasjon. 

- Ønske fra mottakene om en fullstendig pakke som inneholder visuelle metoder fremfor tekst og 

informasjon om kompetansepersoner/organisasjoner som har ressurser til å komme å 

undervise, og som samtidig er fleksible nok til å passe inn i en travel hverdag på mottak. 
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3 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Innledning 
Stiftelsen Amathea har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging for å undersøke 

omfang, metode, frekvens og resurser/materiell for informasjon og undervisning/veiledning om seksuell 

helse inkl. hiv, blant beboere på asylmottak i Norge. Kartlegging danner bakgrunnen for anbefalinger om 

hva som skal til for å sikre at asylsøkere får informasjon og undervisning/veiledning som gir dem reel 

mulighet til å kunne ta gode valg og handlingskompetanse knyttet til seksualitet og seksuell helse.  

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet. 

 

Bakgrunn 
Norske utvalgsundersøkelse viser at innvandrerkvinner har langt høyere forekomst av abort 

sammenlignet med etnisk norske kvinner1 2. Undersøkelser og prosjekter blant innvandrerkvinner viser 

også et stort behov for tilbud som tar utgangspunkt i hva de trenger av informasjon og 

undervisning/veiledning om seksuell og reproduktiv helse3 4 5 Enkelte norske undersøkelser viser også at 

kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bruk av kondom blant innvandrermenn er mangelfull. 

Resultatene fra de norske undersøkelsene stemmer overens med forskningsresultater og erfaringer i 

andre europeiske land. 

 

Oversikt fra Folkehelseinstituttet over hiv situasjonen i Norge viser pr 31.12.12 at til sammen 1843 

personer de siste 10 år var smittet med hiv før ankomst til Norge. I samme tidsperiode er 840 smittet 

etter ankomst Norge. Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste 

årene. Av de 76 tilfellene meldt i 2012 er det 25 personer med innvandrerbakgrunn, hvorav 19 ble 

smittet mens de var bosatt i Norge og seks smittet før innvandring til Norge (tabell 3). Av de 25 

personene med innvandrerbakgrunn kommer 10 fra Asia, åtte fra Europa, seks fra Amerika og en fra 

Afrika. Nedgangen i antall diagnostiserte hivtilfeller blant msm har i 2012 nesten i helhet kommet blant 

norskfødte6. 

 

 

                                                           
1 Eskild A, Helgadottir L B, Jerve F, Quigstad E, Stray-Pedersen S, Løset Å (2002): Provosert abort blant 

kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122: 1355-7  
2 Vangen S, Eskild a, Forsen L(2008): Termination of pregnancy according to immigration status: a population-

based registry linkage study. British Journal of Obstetrics and Gynecology Sep;115(10):1309 
3 www.amathea.no  
4http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.oslo-

universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.p

df&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-

syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA  
5 https://www.duo.uio.no/handle/10852/226/browse?value=Netskar%2C+Anne+Kate&type=author  
6http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.fhi.no%2Fartikler%2F%3Fid%3D82756&ei=ZjyLUpq2E4TJswa5qYDQCg&usg=AFQjCNExHgva

36tFKI_QGKNDBNbT1O4CDQ&sig2=cAECu-br-lWdAMKn4EkngQ  

http://www.amathea.no/
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oslo-universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.pdf&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oslo-universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.pdf&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oslo-universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.pdf&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oslo-universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.pdf&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oslo-universitetssykehus.no%2Faktuelt%2Fprosjekter%2FDocuments%2FReferat_Prosjektgruppe_Likeverd_8_110914.pdf&ei=eluLUva_HsGOtAbu9oDoCg&usg=AFQjCNFS_p59AfiH6UcRlyeqe4Q4F7Bzxg&sig2=-syGm1fOLNlnvT5IaYZXtA
https://www.duo.uio.no/handle/10852/226/browse?value=Netskar%2C+Anne+Kate&type=author
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fartikler%2F%3Fid%3D82756&ei=ZjyLUpq2E4TJswa5qYDQCg&usg=AFQjCNExHgva36tFKI_QGKNDBNbT1O4CDQ&sig2=cAECu-br-lWdAMKn4EkngQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fartikler%2F%3Fid%3D82756&ei=ZjyLUpq2E4TJswa5qYDQCg&usg=AFQjCNExHgva36tFKI_QGKNDBNbT1O4CDQ&sig2=cAECu-br-lWdAMKn4EkngQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fartikler%2F%3Fid%3D82756&ei=ZjyLUpq2E4TJswa5qYDQCg&usg=AFQjCNExHgva36tFKI_QGKNDBNbT1O4CDQ&sig2=cAECu-br-lWdAMKn4EkngQ


 

4 
 

4 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Forskere som for eksempel Nora Ahlberg (2006) påpeker at etniske minoritetsklienter er en helsefaglig 

utfordring. Hun skriver at: minoritetshelse er et samfunnsmessig viktig og voksende felt som det savnes 

en systematisk oversikt over. Dette er påpekt i den nye nasjonale strategien for innvandrerhelse. Innsats 

for å skape god handlingskompetanse blant sårbare innvandrergrupper er også forankret i nasjonal hiv 

strategi – Aksept og mestring7, og handlingsplan Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-

2015 – strategier for bedre seksuell helse8 

 

Situasjonen på asylmottakene i dag – kort oversikt. 
Tall pr 31. desember 2010 viser at 16604 mennesker bor i asylmottak i Norge. Totalt er 65% (dvs. 10846) 

av beboerne ved asylmottakene menn. Blant de enslige mindreårige beboerne på asylmottak er mer enn 

9 av 10 gutter. 69% var gutter fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. Saksbehandlingstid er i følge UDI sine 

nettsider svært varierende avhengig av type sak, men søkere må belage seg på flere måneders venting i 

mottak. I 2010 var de 5 landene som klart toppet statistikken: Eritrea, Somalia, Afghanistan, Russland og 

Etiopia.  

 

I dag skal beboere på mottak få informasjon og undervisning i henhold til Rammeplan for informasjon til 

beboere i statlige mottak for asylsøkere9. Rammeplanen for voksne sier: 

Modul 5 Helse 

Mål 

Bistå beboerne med å gjøre seg kjent med det norske helsevesenet slik at de blir i stand til å ta 

ansvar for egen og eventuell families helse 

Hovedmomenter: 

 Helsetilbud og rettigheter, herunder trygderettigheter 

 Forebyggende helsearbeid, inkludert kosthold 

 Psykisk helse (eksiltilværelsen) 

 Reproduktiv helse, inkludert kjønnslemlestelse 

 Smittsomme sykdommer, herunder hiv/aids 

 Tolk og taushetsplikt 

 

Informasjonsplan for barn og unge i mottak10 sier følgende 

3.7. Modul 7: Seksualitet og kropp 

3.7.1. Mål  

Bidra til at barn og unge i asylmottak får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet. Modulen 

skal også bidra til at barn og unge blir i stand til å sette egne grenser. 

Relaterte artikler i Barnekonvensjonen er 13, 19 og 34. 

                                                           
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/aksept-og-mestring---nasjonal-

hivstrateg.html?id=571320  
8 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ny-handlingsplan-for-forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-

strategier-for-bedre-seksuell-helse/Sider/default.aspx  
9http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A

%2F%2Fwww.udi.no%2FGlobal%2Fupload%2F!%2520Tema%2FAsylmottak%2FInformasjonsarbeid%2520i%25

20mottak%2FModulene%2520i%2520informasjonsprogrammet.pdf&ei=d1mLUr60CsKQtAa83IHACw&usg=AFQ

jCNEbiW0jFAm0Lv8tP3HdJ5o367vyuA&sig2=nQNyBktdwW3oN0_JFW5Hnw  

 
10 http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2009-041/rs-2009-041v1/  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/aksept-og-mestring---nasjonal-hivstrateg.html?id=571320
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/aksept-og-mestring---nasjonal-hivstrateg.html?id=571320
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ny-handlingsplan-for-forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-strategier-for-bedre-seksuell-helse/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ny-handlingsplan-for-forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-strategier-for-bedre-seksuell-helse/Sider/default.aspx
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udi.no%2FGlobal%2Fupload%2F!%2520Tema%2FAsylmottak%2FInformasjonsarbeid%2520i%2520mottak%2FModulene%2520i%2520informasjonsprogrammet.pdf&ei=d1mLUr60CsKQtAa83IHACw&usg=AFQjCNEbiW0jFAm0Lv8tP3HdJ5o367vyuA&sig2=nQNyBktdwW3oN0_JFW5Hnw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udi.no%2FGlobal%2Fupload%2F!%2520Tema%2FAsylmottak%2FInformasjonsarbeid%2520i%2520mottak%2FModulene%2520i%2520informasjonsprogrammet.pdf&ei=d1mLUr60CsKQtAa83IHACw&usg=AFQjCNEbiW0jFAm0Lv8tP3HdJ5o367vyuA&sig2=nQNyBktdwW3oN0_JFW5Hnw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udi.no%2FGlobal%2Fupload%2F!%2520Tema%2FAsylmottak%2FInformasjonsarbeid%2520i%2520mottak%2FModulene%2520i%2520informasjonsprogrammet.pdf&ei=d1mLUr60CsKQtAa83IHACw&usg=AFQjCNEbiW0jFAm0Lv8tP3HdJ5o367vyuA&sig2=nQNyBktdwW3oN0_JFW5Hnw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udi.no%2FGlobal%2Fupload%2F!%2520Tema%2FAsylmottak%2FInformasjonsarbeid%2520i%2520mottak%2FModulene%2520i%2520informasjonsprogrammet.pdf&ei=d1mLUr60CsKQtAa83IHACw&usg=AFQjCNEbiW0jFAm0Lv8tP3HdJ5o367vyuA&sig2=nQNyBktdwW3oN0_JFW5Hnw
http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2009-041/rs-2009-041v1/
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3.7.2. Temaer for modul 7: 

 Etikk og kjønnsmoral  

 Seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp  

 Pubertet, inkludert endringer i kroppen  

  

Til tross for at det i de offentlige dokumentene beskrives at beboere ved mottak skal få informasjon om 

seksuell helse, er det en erfaring at dette varierer fra sted til sted og at tabubelagte tema kan bli utelatt. 

Det synes også å være mangler i forhold til kunnskap om metodisk tilnærming tilpasset målgruppen. Det 

er en utfordring å tilrettelegge holdningsskapende informasjon og undervisning/veiledning om 

seksualitet og seksuell helse til beboere i mottak. 

På bakgrunn av dette ble det bestemt å gjennomføre en kartlegging for å se om dette stemte og/eller 

hvordan praksis er ved mottak. 

 

Metode  
Kartleggingens intensjon er å gi oversikt over omfang og innhold av informasjon og 

undervisning/veiledning om seksuell helse, inkl. hiv, blir gitt til beboere i asyl- og transittmottak på 

landsbasis. Mottakenes kunnskap om sine forpliktelser når det gjelder informasjon til beboerne skal 

komme frem i kartleggingen. I kartleggingen er det lagt vekt på at informantene får mulighet til selv å 

komme med anbefalinger/erfaringer i forholdt til dette. 

Kartleggingen ble gjennomført elektronisk. Det er brukt et digitalt survey-verktøy for å lage en 

spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle landets asyl- og transittmottak. Målgruppen er gitt en 

mulighet til å uttrykke hva de selv mener de trenger for å gjøre informasjon og undervisning/veiledning 

om seksuell helse, inkl. hiv, lett tilgjengelig og faglig forsvarlig.  

Kartleggingen dekker følgende temaområder:  

1.    Undervisning og veiledning – seksuell- og reproduktiv helse  

a. Undervisning om kropp, seksualitet og seksuell helse inkludert hiv 

i. Hvem underviser/samarbeidspartnere  

ii. Hvilke temaområder blir dekket  

iii. Omfang og frekvens – dekker det asylsøkeres behov  

iv. Kort oversikt over undervisnings- og informasjonsmateriell som brukes 

v. Har dere behov for målgruppetilpasset informasjon og undervisningsopplegg – 

presiser evt hva  

b. Veiledning og konsultasjon om seksuell helse og prevensjon 

i. Hvem gir veiledning /konsultasjon om seksuell helse og prevensjon til unge 

asylsøkere (helsetjeneste på mottak, ungdomshelsestasjon)  
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ii. Omfang og frekvens – dekker veilednings-/konsultasjonstilbudet unge 

asylsøkeres behov 

iii. Får unge kvinner informasjon og tilbud om langtidsvirkende prevensjon (p-stav, 

spiral)  

iv. Formidler dere gratis kondomer til unge asylsøkere på mottaket  

2. Test og oppfølging – hiv /syfilis/hepatitt  

a. Rutiner for test  

i. Har dere rutiner for testing av hiv/syfilis/hepatitt  

ii. Beskriv hvordan dette foregår  

iii. Benytter dere hiv hurtigtest  

iv. Har dere tilstrekkelig målgrupperettet informasjon og kompetanse til å gi 

veiledning før og etter test – hva trenger dere  

b. Oppfølging av prøvesvar – testresultat hiv/syfilis/hepatitt 

i. Får de som er testet prøvesvaret før de reiser videre  

ii. Har dere rutiner for oppfølging av personer som har testet positivt (hva slags 

støtteapparat for krisehåndtering og oppfølging finnes, anledning til å bli lenger 

på mottaket, henvisning til spesialisthelsetjenesten)  

iii. Blir det tatt hensyn til test resultatet i den videre bosetting (nærhet til 

behandlingstilbud hvis positiv)    

Som vedlegg 1 ligger spørreskjema. Spørreskjemaet er ferdigstilt i samarbeid med Helsedirektoratet. 

Data er lagret på en lukket VPN klient gjennom programvaren Amathea allerede innehar gjennom 

Infoserver (Safety Computing). Det digitale survey verktøyet genererer statistisk fremstilling av 

kvantitative data. Kvalitative data som kommer inn gjennom svar på surveyen er manuelt analysert og  

sammenfattet i en kort oppsummering. 

 

Design 
Undersøkelsen tar primært utgangspunkt i et kvantitativt design for å måle hvor mye som gjøres av 

hvilke tiltak, o.l. Grunnet flere åpne spørsmål og kommentarbokser som er lagt inn i spørreskjema er det 

kommet en mengde kvalitative data som er tolket sammen og separat fra de kvantitative data. 

 

Utvalg 
Undersøkelsen ble sendt ut at alle mottak i Norge. Både ordinære, transitt og mottak for enslig 

mindreårige. Totalt 116 mottak. 
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7 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Datainnsamling 
Alle svar er hentet inn gjennom en digital survey. Det er her brukt det betalte interaktive verktøyet 

Surveymonkey. Undersøkelsen ble først sendt ut til alle mottak i Norge. Etter endt tidsfrist ble det sendt 

ut purring til de mottak som ikke hadde besvart undersøkelsen, med ny frist. Prosjektleder ble kontaktet 

av to mottak som ønsket å svare etter den siste fristen og undersøkelsen ble re åpnet for at disse skulle 

kunne svare, for å få størst mulig svarprosent. 

 

Bakgrunnsdata 
Undersøkelsen er sendt til alle mottak i Norge. Med ordet mottak forstås her; “Statlig mottak for 

asylsøkere, oftest bare kalt asylmottak, er et frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge, det vil 

si til utenlandske personer som selv ber om beskyttelse som flyktninger”11 

Mottak deles inn i ordinære mottek, transitt mottak, mottak for enslig mindreårige og forsterkede 

avdelinger.  

 

Analyse av data 
Programmet Surveymonkey12 henter automatisk ut kvantitativ fra spørreskjemaene og fremstiller dette i 

SPSS eller som ferdige diagram. Prosenter og antall er også hentet ut automatisk. Videre er de 

kvalitative data oppsummert separat ved å lese igjennom hvert enkelt svar, sammenligne den og 

oppsummere hvilke svar som fremkommer flere ganger. De kvalitative data sammenlignes med de 

kvantitative i oppsummeringen. 

 

 

 

 

  

                                                           
11 http://no.wikipedia.org/wiki/Asylmottak  
12 www.surveymonkey.com  

http://no.wikipedia.org/wiki/Asylmottak
http://www.surveymonkey.com/
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8 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Resultater 
73 mottak besvarte undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 63,7%. 1 mottak sendte skriftlig 

beskjed at de ikke ønsker å svare da de mente dette ikke angikk dem, men flyktningehelsetjenesten eller 

andre. Av de som svarte var 87,7 ordinære mottak og resten transittmottak, mottak for enslig 

mindreårige, forsterkede avdelinger og del av kommunehelsetjenesten. 5 mottak svarte på vegne av 

flere underavdelinger. Dette utgjør til sammen en svarprosent på 68%. Flere bemerket her at de enten 

har helsesøster ansatt, eller benytter seg av lokal/kommunal helsesøster. Hele 61,5% har en egen 

person/stilling som er ansvarlig for informasjon/undervisning om seksuell helse. 28,8% svarte at de 

innhenter kompetanse utenfra. Som kompetanse utenfra ble det nevnt helsesøster og  Amathea. 

24,7% svarte nei på spørsmål om de har et organisert opplegg for informasjon/undervisning om seksuell 

helse. Over ¼ av respondentene mener at de har noe kunnskap, men trenger mer informasjon om 

retningslinjer som 

regulerer 

informasjonsarbeidet i 

mottak. 

Informantene ble bedt om 

å gi en kort beskrivelse av 

hvordan de organiserer 

informasjon/undervisning 

om seksuell helse til 

beboerne. Følgende 

beskrivelse ble her 

gjentatt: 

- Del av informasjonsprogrammet 

- Henter inn ekstern hjelp fra MSO, Smittevernkontoret og Amathea 

- Bruk av helsesøster, (både ved mottaket og helsesøster fra kommunen) 

- Mye bruk av film/DVD 

- Fokus på kvinnegrupper, nybakte mødre.  

- Bruk av ressurspersoner 

På spørsmål om hvem som underviser /samarbeidspartnere kommer følgende opp:  
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9 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

I tillegg har 16 mottak gitt tilleggsinformasjon om bruk av SMO, HSH studenter, enkelte ressurspersoner 

(her nevnt Amathea, RVTS, UNN) 
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10 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

På dette spørsmålet påpekte 21 respondenter at tilbudet til beboerne varierer, avhengig av beboernes 

botid, prosedyre og behov.  

 

 

16 

respondenter svarte i tillegg at det kun ble gitt eter behov, eller aldri. 

Dette viser at de fleste får under 5 timer undervisning i løpet av sin botid. 
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11 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Et spørsmålstegn i forhold til dette er hvordan dette skulle vært gjennomført i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

respondenter har her svart at de vurderer dette fra gang til gang og gruppe til gruppe.  
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12 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en utfordring dersom over halvparten av undervisningen kun delvis/eller ikke er tilpasset alder, 

og kjønnsidentiteter, da flere av respondentene gjennom undersøkelsen påpeker fordelene av å 

undervise/gi informasjon tilpasset til gruppen beboere eksempelvis til menn og kvinner separat.  
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13 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er svært positivt. De fleste undersøkelser gjort ift. bruk av tolk i informasjon/undervisning viser 

positive resultater, contra å ikke bruke tolk. Informasjonen blir bedre mottatt og mulighet for å stille 

spørsmål skaper bedre dialog i informasjonsarbeidet. 
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14 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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15 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

På neste side følger en sammenligning av spørsmål 15 og 16. 
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16 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

Vi ser her at 

det kun er 

en liten 

korrelasjon 

mellom 

hvilke tema 

det blir 

undervist i 

og tema 

som 

beboerne 

er opptatt 

av. Det er 

en 

utfordring å 

skape en 

balanse 

her. 
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17 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Andre tema som er kommet opp er: 

- Giftemål og tradisjoner for dette. 

- Flerkoneri 

18 respondenter svarte at de de synes det var vanskelig å svare på spørsmål om hva beboerne selv var 

mest opptatt av fordi de delte lite, eller rett og slett ikke visste.  

Andre metoder som kom frem i undersøkelsen var: 

- Blanding av flere metoder 

- Kurs holdt av eksterne  

- Fokus på at en del tema tas best opp i individuelle samtaler. 

Det kommer tydelig frem her at gruppeundervisning er det mest utbredte og brukte. De andre 

komponentene kan ansees primært metoder innen gruppeundervisningen. 

 

I spørsmålet om hvilket undervisningsmateriale som benyttes (spm 19) kom det svært mange svar. Disse 

ligger som vedlegg nr 2.  
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18 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til dette spørsmålet omhandlet at det er behov for mer informasjon oversatt skriftlig og 

visuell informasjon. Påpekes også behov for mer undervisning til menn i alle aldre og til beboere med 

HIV- smitte. Mottaksansatte mangler spisskompetanse. Flertallet av kommentarene inneholdt et ønske 

om å få tilsendt et “generelt opplegg som dekker det meste”. 
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19 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Kommentarer til spørsmålet understreker at dette primært administreres gjennom helsesøster eller 

lege. En av kommentarene påpekte at beboerne får tilbud men må koste prevensjonen (ca 1500 kr) selv 

og at dette er for dyrt ift den støtten kvinnene mottar.  
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20 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

Hvordan foregår dette? 

- Via helsestasjon og helsesøster eller via legekontor. 

- Rutinetesting av gravide 

- Testes enten ved helseintervju i forbindelse med innkomstsamtale eller ved første gangs 

legebesøk. 

- Påpekes at dette er frivillig og at det foreligger taushetsplikt om dette i alle ledd. 
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21 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

Kommentarer til tilleggsspørsmål “hva trenger dere”: 

- “Vi på mottaket har ikke helseansvar” 

- “Dette er et ansvar som ligger utenfor mottaksansattes ansvarsområde og må plasseres hos 

helsevesenet. 

- “Dette er det lege som tar seg av, ingen som jobber på mottaket har kompetanse til dette”? 

Det overnevnte er kun et utdrag av kommentarene som tydelig illustrerer et behov for ansvarsavklaring 

og kompetanseheving. 

Kun 1 av 22 kommentarer til 

spørsmålet omhandlet et 

mottak som sier de har videre 

oppfølging ved positivt svar. 

 

 

 

 

 



 

22 
 

22 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

De som har svart ja har videre kommentert: 

- Helsesøster eller lege følger opp videre. 

- Mottak fraskriver seg ansvaret 

- Flere kommenterer at de “regner med” at andre instanser tar seg av dette. 
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23 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

I de tre avsluttende og oppsummerende spørsmålene ba vi respondentene skrive fritt. 

 

 

 

 

Oppsummerte svar:  

- Kulturelle barrierer og forskjeller ble uthevet som den absolutt største utfordringen.  

- Traumer og forkunnskap beboerne har med i bagasjen. 

- Språk og tolking (herunder varierende kvalitet på tolken, dårlig tilgjengelighet på tolk, kostbart) 

- Vanskelig å koordinere for å få inn ekstern fagkompetanse 

- Travel hverdag i mottaket 

- Store grupper 

- Mangel på faglig kunnskap hos de ansatte. Gjør det vanskelig å formidle og å følge opp i 

etterkant. 

- Utfordrende å få dem til å møte opp. 

- Vanskelig å finne godt informasjonsmateriell som er skriftliggjort på flere språk og tilpasset 

kultur, alder, kjønn, etc. 

 

 

 

 

 

Oppsummerte svar: 

- Utfordrende å jobbe med tema prevensjon ift kulturer hvor dette er tabu eller religiøst ikke lov. 

- Norske undervisningsopplegg er for vidtgående. Må lavt nok ned på tema. 

- Vesentlig med tilgjengelig prevensjon 

- Behov for lettere tilgjengelighet til testing. 

- Kvinnene trenger grunnleggende kunnskap om kropp 

- Ønskelig med mer deltagelse fra kommunalt helsepersonell. Informasjonen mottas som mer 

troverdig når den kommer fra noen med “tittel” 

- Viktig å få inn folk utenfra. 

- Ønske om materiale med mest mulig bilder og minst mulig tekst. 
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24 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

 

 

 

 

Tema som gikk igjen var: 

- Prevensjon 

- Seksuelt overførbare sykdommer (inkl hiv/aids) 

- Kjønnslemlestelse 

- Selvbestemmelse over egen kropp, retten til å si nei, respekt for andres grenser, grensesetting. 

- Lover regler, holdninger, kultur, seksuell lavalder 

- Grunnleggende informasjon om kropp, anatomi. 

- Tvangsekteskap, voldtekt, overgrep, menneskehandel 

- Informasjon om hvor beboere kan henvende seg for å få mer informasjon 

- Abort og graviditet, familieplanlegging 

Tema som kun ble nevnt enkeltvis: 

- Informasjon om seksuell identitet 

- Hygiene 

- “Sjekke-kurs” i norsk kultur. Gi menn en introduksjon til hva som er sosialt akseptert i Norge. 

Hvordan snakke med damer? 

-  Konsekvenser av graviditet i Norge 

 

Gjennom undersøkelsen ble det nevnt flere verktøy som er i bruk og som det ønskes mer av. Blant 

annet: 

- UDI dvd om smittevern 

- Informasjonsprogrammet 

- Hero – mottaksprogram 

Andre verktøy og lenker ligger i vedlegg 2. 
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25 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Diskusjon 
Det kan diskuteres om det kom inn nok svar. Likevel er 73 respondenter langt over halvparten av de 

forespurte og med tanke på at mange spørsmål fikk tydelige svar kan det brukes som et utgangspunkt 

for det videre arbeidet.  

Prosjektleder mottok noen tilbakemeldinger fra respondenter som klaget på at undersøkelsen var lang 

og at den besto av mange spørsmål. I tillegg påpekte noen mottak at de til stadighet får forespørsler om 

å svare på undersøkelser uten at noe skjer og at motivasjonen derfor ikke lenger er helt tilstede.  

Det er forskjell på oppholdstid for beboerne og hovedfokus for beboerne fra transitt mottak til ordinære 

mottak. Men ettersom transitt kun utgjør 5,5% av undersøkelsen, og de stort sett svarte i tråd med 

ordinære mottak vil det ikke gi stort utslag i seg selv. 

24,7% av respondentene svarte nei på spørsmål om de har et organisert opplegg for 

informasjon/undervisning om seksuell helse. Dette er urovekkende høyt tall med tanke på at 

undersøkelsen er sendt ut til mottaksleder og primæradministrasjonen ved mottakene. Det stilles 

spørsmål til om dette er reelt. Dersom det er reelt er det en varsellampe at nesten ¼ av alle mottak ikke 

har et organisert opplegg for informasjon/undervisning da dette er brudd på Rammeplan for 

informasjonsarbeid. 

En svakhet ved undersøkelsen er at det burde vært et eget spørsmål for å se hvilken region mottakene 

tilhører for å kunne vurdere om det er noen geografiske forskjeller i gjennomføring og metoder. 
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26 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Konklusjon 
Det er ved flere spørsmål og gjentatte ganger kommentert av respondentene at det er en utfordring å 

skaffe ressurser i form av fagpersoner, penger til tolk og tid til å organisere/koordinere et opplegg. 

Fagpersoner utenfor mottakene er ettertraktede og vanskelig å booke, tolk er svært kostbart og ofte 

bare tilgjengelig på de største språkene, og det er svært mye informasjon beboerne skal igjennom. 

Videre anbefalinger i arbeidet: 

- Det kommer tydelig frem i undersøkelsen at det er et behov for mer fokus på menn. Flere 

opplegg har kun informasjon til kvinner.  

- Lettere tilgjengelighet til kompetente undervisere og mulighet til å innhente eksterne 

foredragsholdere, eller intern kompetanseheving som gjør at egne ansatte ved mottaket får 

tilstrekkelig kunnskap til å informere om tema og eventuelt videre henvise. 

- Mer ressurser til bruk av tolk. 

- Lite relevant informasjonsmateriell om transpersoner 

- Det kommer frem i undersøkelsen at det er et sprik i forståelsen av hvem som har ansvaret for 

informasjon/undervisning og veiledning om seksuell helse til beboere i mottak. Spesielt i forhold 

til før og etter testing av Hiv/Aids og syfilis. Dette illustrerer et behov for ansvarsavklaring til 

mottakene i samarbeid med lokal helsetjeneste om hvem som har det formelle ansvaret for at 

beboerne mottar informasjon. 

- Ønske fra mottakene om en fullstendig pakke som inneholder visuelle metoder fremfor tekst og 

informasjon om kompetansepersoner/organisasjoner som har ressurser til å komme å 

undervise, og som samtidig er fleksible nok til å passe inn i en travel hverdag på mottak. 
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27 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Vedlegg 1: Spørreskjema 
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28 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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29 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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30 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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31 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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32 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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33 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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34 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 
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35 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

Vedlegg 2: Verktøy og lenker 
Det arbeides med å ferdigstille denne oversikten fullstendig med korrekte henvisinger. 

 

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Centraltopics/Protection/New-in-

Norway/Health/ 

www.nkvts.no 

“Hvorfor gjorde du det mamma” Film om Safia Abdi Haase sin historie, laget av NKVTS. 

http://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/ressurser/Pages/hvorformamma.aspx  

www.ungoggravid.no 

“Radio frihet” DVD 

“Med egne ord” YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IMsuMSa4Myw  

“FGM a ritual of agony” DVD 

“Min kropp mitt valg” brosjyre 

Film om kjønnslemlestelse laget av UDI. 

Heros eget undervisningsmateriale. Hero Norge AS Helse informasjon. Modul 1-4 

SMO sitt materiell 

Stiftelsen Amathea, www.amathea.no  

UDIs foreldrekurs materiell 

Hiv sin koordinator i Bergen holder foredrag ved etterspørsel 

Brosjyrer om SOS er tilgjengelig på flere språk.  

Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger i Sandnes kommune 

Sex og samfunn, www.sexogsamfunn.no   

www.Ung.no   

Egenprodusert materiale ved mottak og egen info fra helsepersonell ved mottaket 

FHT  

Informasjonsmateriale og brosjyrer fra helsestasjonen 

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Centraltopics/Protection/New-in-Norway/Health/
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Centraltopics/Protection/New-in-Norway/Health/
http://www.nkvts.no/
http://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/ressurser/Pages/hvorformamma.aspx
http://www.ungoggravid.no/
http://www.youtube.com/watch?v=IMsuMSa4Myw
http://www.amathea.no/
http://www.sexogsamfunn.no/
http://www.ung.no/
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36 Informasjon om seksuell helse i asylmottak. 

MSO 

Informasjon til asylsøkere på UDIs hjemmeside. Samt  

UDIs Ung i Norge 

29 UDI plan som er "tilrettelagt" fra HERO Dec 9, 2013 3:07 AM 

Informasjonsfilmen "Smittevern" 

OK prosjektet sine brosyrer om kjønnslemlestelse. 

Prevensjonskoffert (viser alt som finnes på markedet) 

Film om tvangsekteskap (2011) 

UDI helsemodul 2 i informasjonsprogrammet. 

Magnar Raundalens "Foreldre i Norge" og "Ung i Norge"  

www.unghelse.no 

www.klara klok.no  

Røde kors 

aktivtvalg.no  

WHO informasjon om utbredelse HIV/AIDS fhi informasjon om seksuelt overførbare sykdommer på ulike 

språk 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/Undervisning-om-seksualitet-Et-ressurshefte-for-

larere-i-grunnskoleopplaringen/ 

 

http://www.unghelse.no/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/Undervisning-om-seksualitet-Et-ressurshefte-for-larere-i-grunnskoleopplaringen/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/Undervisning-om-seksualitet-Et-ressurshefte-for-larere-i-grunnskoleopplaringen/

