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Tema flyktninghelse

på ferden til europa kan det 
være tett mellom traumene 
for flyktningene. Hvordan 
slår dette ut når de er trygt 
fremme i norge? på flyktning-
kontoret i Bærum vet man mye 
om dette.

TeksT Kai Hovden 
kh@fysio.no

DeT er liTe eller ingen ting som minner 
om flukt og dramatiske opplevelser på Otto 
Sverdrups plass i Bærum. Men innenfor dø-
rene treffer vi fysioterapeut Anne-Grethe 
Myklebust og sykepleier Inger Schanche 
som har sett mange ulike former for trau-
mereaksjoner. 

Myklebust var også en av bidragsyterne 

på NFFs temadag 8. september om fysiote-
rapeutens rolle i møte med flyktninger.

Den minste ting kan være utløsende, og 
reaksjonene kan komme lenge etter at man 
har vært igjennom de dramatiske opplevel-
sene. Det gjør noe med både kropp og sinn.

På helsekurs
Introduksjonsprogrammet for flyktninger 
strekker seg normalt over to år. Flyktning-
kontoret i Bærum i samarbeid med voksen-
opplæringen står for koordineringen, og i 
perioden flyktningene deltar mottar de lønn. 

Tidlig i prosessen har man satset på et 
helsekurs, utviklet av Myklebust.

– Helsefremmende og forebyggende ar-
beid er mitt hovedansvar. Helsekurset fore-
går med tolker, og kan være litt av en opple-
velse – vi har hatt opptil tolv tolker samtidig 
i rommet, forteller fysioterapeuten.

– Helsekurset legges tidlig i introduk-
sjonsprogrammet slik at flyktningene skal 

kunne forstå reaksjonene sine og stabilise-
res. Dette har vi gjort siden 2011, og tilbake-
meldingene har vært gode, sier Myklebust.

Ifølge Schanche og Myklebust kreves det 
et trent øye og en stødig hånd for å styre 
disse kursene.

– Vi må være klare i tilbakemeldingene 
og strenge på tiden for å komme igjennom 
materialet, spesielt når det skal oversettes til 
såpass mange ulike språk – det blir jo en del 
uro, medgir Myklebust.

Og kursdeltakerne er kunnskapstørste.
– Det er en fornøyelse å se hvordan de 

tar inn kunnskap. Alle er nye i landet, og 
alle trenger den samme informasjonen. Det 
betyr at vi har alt fra analfabeter til akade-
mikere i forsamlingen, noe som innebærer 
at man må bruke et enkelt språk strippet for 
fagterminologi. Det er også viktig å være år-
våken slik at vi plukker opp eventuelle reak-
sjoner flyktningene har på tematikken, sier 
Schanche. 

flyktninghelse i mottaksfasen

n så langt er spørsmålene mange, men Fysioterapeuten 
søker å gi svar på noen av disse via de neste temasidene. 
Her kombineres forskning og kunnskap på feltet, presen-
tert av fagredaktør John Henry strupstad, med et besøk 
ute i tjenesten hvor man gjør sitt for å stabilisere og 
hjelpe de som har søkt tryggheten i norge.

n Flyktninger har lik rett til helsetjenester som den 
øvrige befolkningen, og ansvaret for å yte denne hjelpen 
deles mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
Det fremgår av veilederen rettigheter, ansvar, organise-
ring og finansiering utgitt av Helsedirektoratet i år.

n Både flyktningkontoret i Bærum og fysioterapeut 
Viktoria Zanders doktorgradsavhandling understreker 
viktigheten av god kommunikasjon med flyktninger. Man 
må våge å snakke om de traumatiske opplevelsene. en 
krevende øvelse, som forhåpentlig kan gjøres noe enklere 
ved å lese disse sakene.

n Vi ser også nærmere på betydningen av traumatiske 
barndomsopplevelser hos flyktninger. Mange lider av 
psykiske helseproblemer etter ankomst til et nytt land, og 
Marianne opaas ved nasjonalt kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress (nKVts) har sett nærmere på dette.

Flyktningstrømmen vi opplevde i 2015 viste raskt hvor dårlig forberedt det norske 
mottaksapparatet var. Men hvordan står det til i helsesektoren, og blant fysioterapeutene? 
Hva har flyktningene krav på, hvilke krav stilles til helsepersonell, og hvordan skal man 
møte mennesker som har vært traumatiserte på best måte? 
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flyktninghelse i mottaksfasen
For å unngå misforståelser og feilkom-

munikasjon er nettopp et enkelt språk alltid 
viktig ved bruk av tolk, minner Myklebust 
og Schanche om.

Et annet viktig aspekt innen helse er kost-
hold og ernæring. Her tilbyr flyktningkon-
toret opplæring via ernæringsfysiolog.

– Mange av mennene har jo aldri laget 
mat før, og de som har erfaring med matla-
ging trenger kunnskap om hva man kan kjø-
pe i Norge som er sunt. I reklamene handler 
det ofte om frossenpizza og store kvanta 
brus på salg. Det synes i flyktningenes kjøle-
skap i startfasen. De som har gode matvaner 
fra hjemlandet trenger å vite hvordan de kan 
få tak i tilsvarende produkter her til lands for 
å opprettholde dette, sier Myklebust.

Gjennom sin egen reise
Hva er psykisk helse står sentralt i flykt-
ningkontorets kurs, og her går flyktningene 
igjennom sin egen reise.

– Flyktningene har svært forskjellige bak-
grunner, og vi snakker blant annet om hvor-
for reaksjonene på flukten kommer, forkla-
rer Myklebust.

Via arbeidet opplever de at menneske-
smuglerne stadig utvikler taktikken sin, og 
at det alt for ofte ender med overgrep når 
de har lurt flyktningene for pengene de har 
klart å samle sammen.

– Løftene er en ting, men når man brått 
står ved en grenseovergang og får beskjed 
om at det kun er hit du har betalt, blir det 
tøft. Det hører dessverre ikke til sjeldenhe-
tene at både menn og kvinner tvinges til å 
utføre seksuelle tjenester, eller at flyktnin-
gene blir satt til å arbeide et sted før de gis 
anledning til å reise videre. Mange dør på 
reisen, og mange forsvinner uten at noen vet 
hvor de har blitt av, sier Schanche.

Det er en kjent sak at en rekke av kvin-
nene som flykter voldtas, men det snakkes 
langt mindre om at dette også skjer med 

Flyktningkontoret 
i Bærum
•	 Har ansvar for å bosette og etablere 

flyktninger i kommunen.
•	 Koordinerer innsatsen rundt voksne 

flyktninger i introduksjonsprogrammet.
•	 Målsettingen er at 70 prosent av 

flyktningene skal være i arbeid eller 
utdanning når de avslutter introduk-
sjonsprogrammet etter to år.

•	 tverrfaglig sammensatt med fysio-
terapeut, sykepleiere, miljøarbeidere 
og rådgivere. styrer egen legeressurs 
tilknyttet flyktningkontoret.

•	 1 årsverk fysioterapeut/helserådgiver
•	 3 årsverk sykepleiere
•	 3,6 årsverk psykisk helse barn og unge
•	 0,3 årsverk lege /legesekretær

›››
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menn.
– For menn er dette forbundet med stor 

skam, det snakkes ikke om overgrepene. 
Følgelig er det store mørketall på området, 
påpeker Schanche.

Reaksjonene på traumene de har vært ut-
satt for kommer først etter en stund.

– Det kan gå fra cirka seks måneder etter 
at de har kommet i trygghet og opp til et par 
år før reaksjonene kommer. For enslige min-
dreårige kan det gå så lenge som mellom 15 
og 17 år etter ankomst før de får utslag. Det 
skyldes ofte at de bruker lengre tid på å sta-
bilisere seg. Når de for eksempel er klare til å 

starte egen familie, kan reaksjonene komme 
fordi de tenker på mennesker de har mistet 
og hva de har gått glipp av i livet som følge 
av flukten, forklarer Myklebust.

Psykiske problemer er nok dessverre ikke 
mindre tabubelagte andre steder enn i Norge, 
og mange av flyktningene kvier seg for å gå 
til helsevesenet når problemene melder seg.

– Det kan også være vanskelig for dem å 
forstå hvorfor de får disse reaksjonene etter-
som de kommer etter en tid, sier Myklebust.

mestring og fysisk aktivitet
På flyktningkontoret er man trent til å stille 

de rette spørsmålene, noe som ikke alltid 
skjer i det øvrige helsevesenet.

– Mestring står sentralt for oss, og det 
handler mye om å komme seg opp om mor-
genen og møte på skolen til rett tid. Mange 
av flyktningene har opplevd brutte løfter, og 
de kan for eksempel ha blitt fortalt at alt er 
gratis i Norge. Det er en av taktikkene men-
neskehandlerne benytter for å skaffe seg 
flere kunder, og noe vi hører stadig mer av, 
forteller Schanche.

Her kommer begrepet toleransevinduet 
inn. Toleransevinduet beskriver forholdet 
mellom å være i normalsituasjon og enten 

Tema flyktninghelse

•	 utviklet i samarbeid mellom Bærum kommune og Vestre Viken helseforetak.
•	 Målet har vært å sikre koordinerte og helhetlige behandlings- og tjenestetilbud til nyankomne 

flyktninger med alvorlige psykiske lidelser, også der det er i kombinasjon med rusproblemer.
•	 ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten skal via veilederen utvikle sin kompetanse og 

forståelse for oppfølging av flyktninger med traumesymptomer.
•	 rask og effektiv behandling er avgjørende. Det anslås at 80 prosent av pasienter med trau-

mesymptomer vil kunne bli stabilisert i kommunehelsetjenesten dersom den nødvendige 
kompetansen er på plass.

•	 Fysioterapeut anne-Grethe Myklebust har vært sentral i utviklingen av veilederen. inger 
schanche har også bidratt. https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/
sosiale-tjenester/flyktningkontoret/veileder.-stabilisering-handtering-og-behandling-av-
traumesymptomer.pdf )

Migrasjonshelse jobber etter Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente (Helsedirektoratet).

Veileder i stabilisering av flyktningers psykiske helse

EngasjErtE og kunnskapsrikE 
Inger Schanche (t.v.) og Anne-Grethe 
Myklebust ved flyktningkontoret 
i Bærum har tilegnet seg stor 
kompetanse på hvordan man skaper 
god kommunikasjon med flyktninger 
fra ulike deler av verden. Det er lett 
å trå galt om man ikke kjenner de 
kulturelle og sosiale forskjellene. 
Foto: Kai Hovden

›››
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reagere hyperaktivt eller klappe sammen 
mentalt og kroppslig på grunn av ytre på-
virkning.

– Ved å jobbe med mestring, får flykt-
ningene en følelse av hvorfor de reagerer så 
kraftig på noe som kan fremstå som små-
ting. De lærer også strategier de kan benytte 
for å utvide toleransevinduet, og dette er ofte 
en a-ha-opplevelse for dem, sier Myklebust.

Fysisk aktivitet er sentralt i tilbudet fra 
flyktningkontoret, og i forbindelse med dette 
arbeidet ser fysioterapeut Myklebust hvor-
dan traumereaksjonene slår ut i kroppen.

– Alt de har vært igjennom gjør at flykt-
ningene har ekstremt høye skuldre. Noen av 
dem er helt utmattet, de sliter med vondt i 
hodet og smerter i kroppen. Da er det viktig 
å arbeide med å få inn aktivitet, gode ruti-
ner, gode matvaner, frisk luft og sosiale akti-
viteter, understreker Myklebust.

Man starter gjerne med å oppfordre flykt-
ningene til å kutte ut TV-titting og internett-
bruk på kvelden og utover natten. Mange 
sitter oppe for å se nyheter fra hjemlandet, 
og det sier seg selv at det ikke er god medisin 
for søvnmønsteret. 

– Vi tar også for oss hvordan kroppen er 
bygget opp, og opplever at mange flyktnin-

ger har store kunnskapshull på dette feltet. 
Her har man også koblet opplevelser fra 
flukten mot hva som skjer i kroppen, så bare 
det at hjertet slår raskere ved fysisk aktivitet 
kan frembringe vonde minner, sier Mykle-
bust.

– En del kjenner ikke til sammenhengen 
mellom samleie og fødsel – det er jo så lang 
tid imellom, supplerer Schanche.

Ut i aktivitet
Flyktningene får som nevnt lønn mens de 
går på introduksjonskurs, men de har lite 
å rutte med. Dermed må man se etter gode 
løsninger når det kommer til å skulle betale 
for å være med på fysisk aktivitet.

– Fotball er ofte en god arena, men også 
medlemskap i idrettslag koster penger. Bar-
na får dette dekket, men det gjør ikke de 
voksne. I Norge er i tillegg mye av aktiviteten 
vi driver med årstidsbasert, sier Myklebust.

– De må også læres opp i hva som for-
ventes av dem når de er med i for eksempel 
det lokale idrettslaget. Barn skal kjøres, det 
er dugnad eller det skal stekes vafler, legger 
Schanche til.

Det er en stor utfordring å få muslimske 
kvinner inn i organisert aktivitet.

– Der det er en mann tilstede kan det 
være et problem med kontroll fra hans side, 
ifølge Myklebust.

Men flyktningkontoret har blant annet 
arrangert pilateskurs for kvinner som har 
vært ute av introduksjonsprogrammet i bar-
selpermisjon.

– Her har vi også inkludert opplæring om 
kroppen. Damene kommer inn i burka og ut 
av garderoben i treningstøy – akkurat slik 
som enhver norsk kvinne. Men det forutset-
ter at menn ikke har adgang på noen som 
helst måte. Kvinnene benytter hver anled-
ning som byr seg til å være med på fysisk 
aktivitet, men det forutsetter at det passer 
inn med familielivet og at det er et lavter-
skeltilbud på grunn av dårlig økonomi, sier 
Myklebust.

Norsk kultur handler mye om å komme 
seg ut i skog og mark, eller å gå fra hytte til 
hytte på fjellet. 

– Dette kan være veldig vanskelig å forstå 
for flyktningene. De forbinder gjerne skogen 
med overgrep, et sted å gjemme seg under 
flukten eller farlige dyr, forteller Schanche.

Vanntilvenning
Siden 2011 har flyktningkontoret i Bærum 

En krEvEndE øvElsE Opptil tolv tolker kan være i aksjon samtidig når flyktningkontoret holder kurs. Her tolker Rania Linnerud for en større gruppe 
arabisktalende. Foto: Kai Hovden

›››
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Viktig å minne seg på som helsepersonell:
•	 Helsepersonell/offentlig forvaltning har makt.
•	 pasienter/deltakere svarer gjerne det de tror helsepersonell ønsker å høre.
•	 sjekk ut om pasienten har forstått budskapet.
•	 Det er viktig å opprette tillit, men det tar spesielt lang tid for flyktninger å bli trygge (på grunn av mange tap, brutte relasjonsforhold, 

dårlig erfaring med maktmisbruk/myndigheter m.m.).
•	 tør å spørre gode spørsmål i anamnesen for å få de store linjene, uten å grave etter detaljer.
•	 tilegn deg kunnskap om kulturforskjeller, ikke vær redd for å spørre pasienten.

n  andom Okhamichael, 26 år (over)
Fra: eritrea
Flyktet til sudan og videre til Libya. Krysset Middelhavet 
med båt til italia. 

n  abraham Ogbazghi, 30 år (over til høyre)
Fra: eritrea
Flyktet til sudan. reiste med bil til Libya, og krysset Mid-
delhavet med båt til italia. Kom til norge med tog.

n  Hellen Weldeghebriel, 37 år
Fra: eritrea
Flyktet til sudan, og kom til italia med fly. reiste med tog 
gjennom europa til norge.

tre på helsekurs

Tema flyktninghelse

FOTO: Kai Hovden
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også kunnet tilby flyktningene kurs i vann-
tilvenning. 

– Det er selvsagt en bonus om noen også 
lærer å svømme, og som kjent har mange 
god effekt av å være i vann. Blant flyktnin-
gene er det dessverre ofte slik at de har god 
grunn til å ha vannskrekk, sier Myklebust 
med henblikk på flyktningstrømmen vi har 
vært vitne til over Middelhavet.

– Andre steder, som i flere afrikanske 
land, er det også mye frykt knyttet til vann. 
«Vannet spiser deg» sier de, og det kan være 
et uttrykk for både urent vann som smitte-
kilde og som oppholdssted for rovdyr, sier 
Schanche.

Tilvenningen er et ledd i å komme videre, 
slik at man for eksempel kan jobbe med re-
habilitering i basseng.

– Et annet aspekt er å kunne oppleve gle-
den av å være i svømmebasseng sammen 
med barna. Her i Norge trekker vi til kysten 
om sommeren, og da er det å være komfor-
tabel med å være i vann avgjørende for del-
takelsen på en sosial arena, mener Schanche 
og Myklebust.

De understreker at en traumesensitiv til-

nærming er avgjørende.
– Vi har en ansatt med spesialkompe-

tanse på dette, og det handler om å skape 
en gradvis tilvenning. Enkelte sliter med å 
dusje etter å ha blitt traumatisert på reisen til 
Europa, og her har vi tilbud for både menn 
og kvinner, forteller Myklebust.

Vanntilvenningskurset gir flyktningkon-
toret anledning til å møte flyktningene i en 
helt annen setting, noe som er svært verdi-
fullt.

– Her er vi avkledde på begge sider, og 
får et helt annet forhold enn ved å møtes på 
kontoret, sier Myklebust.

aldersgrupper og fysiske utslag
Finner man ulike utslag av traumatiske opp-
levelser i forskjellige aldersgrupper?

– Voksne kvinner sliter gjerne med mus-
kel- og skjelettplager, hodepine og vonde 
hofter. Særlig blant afrikanske kvinner, som 
kanskje daglig har måttet gå langt etter vann, 
er det liten forståelse for hvorfor man skal 
drive med fysisk aktivitet når jobben er 
gjort, forteller Myklebust.

– Mange av disse har også slitt med bek-

kenløsning i forbindelse med svangerskap 
og fødsel, uten å få hjelp, legger Schanche til.

Det handler mye om rene slitasjeskader 
for denne gruppen, og i tillegg har de mange 
spenninger som har satt seg i kroppen som 
følge av flukten.

– Det kommer mange yngre enslige 
menn, og blant disse ser vi hodepine, skul-
der- og nakkeplager og i enkelte tilfeller 
krigsskader. De har opparbeidet et panser 
for å klare hverdagen, og kroppen har vært 
i alarmberedskap over lang tid, sier Mykle-
bust.

– Torturskader ser vi sjelden. De som ut-
settes for det blir oftest drept. Noen skudd- 
og splintskader ser vi en gang i blant, og det 
dreier seg gjerne om skader etter bombing, 
supplerer Schanche. 

Normalisering kan ta langt tid, også fordi 
mange må vente på avgjørelsen om de får 
bli værende i Norge eller ikke. Som eksem-
pel trekker Schanche og Myklebust frem 
historien om en flyktning som etter en god 
stund ikke var redd for ringeklokken lenger 
– frykten for at politiet plutselig skulle stå på 
døren for å sende ham ut var endelig over.

– Helsepersonell må våge å stille spørsmål 
om traumatiske opplevelser, skriver Viktoria 
Zander i sin doktorgradsavhandling. Hun har 
disputert med en avhandling om smerter hos 
kvinner som har flyktet. 

TeksT John Henry strupstad 
js@fysio.no

FysiOTeraPeUT Viktoria Zander jobber på helsesenteret i Es-
kilstuna. Her møter hun mange kvinner fra Midtøsten som har 
flyktet fra krig og forfølgelse, og som kommer til helsesenteret på 
grunn av smerter. Ifølge Zander opplever kvinnene ofte at de ikke 
blir trodd.

Forsket i fem år
I fem år har Viktoria Zander forsket på og nå disputert innen te-
maet kvinners flyktninghelse. Hun har intervjuet 11 kvinner fra 
Irak om hvordan det er å leve med konstante smerter. Hun har 
også intervjuet ansatte i den svenske primærhelsetjenesten og sett 
på kvinnenes behov for rehabilitering.

– Helsetjenesten har problemer med å nå frem til disse kvinne-

ne. En grunn er språket. Kommunikasjon via tolk kan være van-
skelig og ofte føre til misforståelser. Det er også kulturelle forskjel-
ler. Helse og sykdom blir ikke nødvendigvis forstått på samme 
måte i Sverige som for eksempel i Irak, påpeker Zander.

Designet en intervjuguide
Hun har nå utformet en intervjuguide som kan fungere som støtte 
i møtet mellom pasient og helsepersonell for å identifisere pasien-
tens rehabiliteringsbehov. Der må vi, ifølge Zander, tørre å spørre 
om de traumeopplevelsene som særlig kvinner ofte bærer på.

– Vi trenger kunnskap om deres bakgrunn, og om de har opp-
levd noen form for traumer for å kunne tilby riktig behandling, 
understreker Viktoria Zander.

Ansatte i helsevesenet synes ofte det er svært vanskelig å stille 
slike spørsmål. De er redd for at de ikke har nok kunnskap til å 
håndtere situasjoner eller reaksjoner som kan oppstå når du stiller 
slike spørsmål, ifølge Zander.

Les avhandlingen på Karolinska Institutets nettsider:
Viktoria Zander: Challenges in supporting the struggle for 

sense of control. Identifying rehabilitation needs of forced re-
settled women from the Middle East dispora living with chronic 
pain. Karolinska Institutet 2016. http://www.avhandlingar.se/
avhandling/39ee621e43/ 

– Våg å spørre om traumatiske opplevelser

›››

›››
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Tema flyktninghelse

– Personlig sliter jeg ikke mest med his-
toriene jeg får høre, men hva jeg kan gjøre 
for dem. At det er så lange ventelister for å 
få fysioterapi synes jeg er problematisk, sier 
Schanche.

– Vi har flere flinke psykomotorikere 
rundt oss, men mange av dem opererer hel-
privat. Da kommer spørsmålet om hvem 
som skal betale – ikke minst for tolken. Det 
er ikke lov til å bruke familiemedlemmer el-
ler barn som tolk, men det skjer dessverre 
alt for ofte. Da har man ingen garanti for 
korrekt informasjonsflyt, påpeker Mykle-
bust.

Viljestyrke og ressurser
Felles for mange av flyktningene som kom-
mer til Bærum er at de utviser viljestyrke og 

har ressurser å by på.
– Stor livsvilje karakteriserer dem som 

har klart å komme seg hit til landet. Uten 
dette ville de ha forsvunnet på veien, mener 
Schanche og Myklebust.

Etter to år på introduksjonsprogrammet 
er spørsmålet om de har fått med seg nok 
ballast.

– Stort sett går det bra, sier Myklebust.
– Det er viktig å stille de rette spørsmå-

lene i møte med flyktningene, og da må man 
være forberedt på svarene som kan komme. 
Man må våge å være tilstede og dele sorgen 
og djevelskapen de står i ved å lytte og støtte 
– man trenger ikke komme med gode for-
slag, legger hun til.

Kommunikasjon er både viktig og van-
skelig på tvers av kulturer, og Myklebust og 

Schanche illustrerer:
– Her er det en selvfølge med pasient-

medvirkning, mens i andre land vil det bli 
oppfattet helt feil dersom for eksempel legen 
spør «hva tenker du om dette?». Det oppfat-
tes som om legen ikke har den nødvendige 
kompetansen, så det er viktig at man er be-
visst på hvordan man ordlegger seg.

Samtidig opplever flyktningkontoret at 
deres kompetanse innen kommunikasjon 
dessverre er lite etterspurt.

– Det er sjelden vi er ute og snakker om 
kommunikasjon. Det handler vel også om 
ressurser og tidsbruk, men det er absolutt et 
tema som burde løftes opp i en stor kommu-
ne som Bærum hvor det er 12.000 ansatte, 
slår Schanche fast. n

›››

kabul-kandahar busstasjon, i den vestlige utkanten av Afghanistans støvete hovedstad. Om kvelden myldrer det av liv her. Grupper av unge menn 
med ryggsekker fyller gradvis opp busstasjonen. Handelsmennene selger proviant til reisen og billettselgerne roper ut hvor bussene går. Det er umulig 
å ikke legge merke til at de fleste bussene har samme destinasjon; Nimroz. Og at de stort setter er fulle. Over 178.000 afghanere søkte om asyl i Eu-
ropa i 2015, nesten fire ganger så mange som i 2014. I år har antallet asylsøkere fra Afghanistan gått noe ned, men det er fortsatt mange som legger 
ut på den farlige reisen.  Foto: NRC/ Jim Huylebroek
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– FamiliEn min samlet sammen det de kunne av penger, slik at jeg skulle komme meg ut. Dersom jeg lykkes med å komme meg til Europa, har jeg i det 
minste mulighet til en bedre fremtid, sier fjorten år gamle Abdul Khaliq fra Kabul. Han er i ferd med å starte reisen vestover fra Kabul på Kandahar  
busstasjon i utkanten av byen. Foto: NRC/Jim Huylebroek

usikrE på fremtiden. Afghanere venter på at bussen skal gå fra Kabul til Nimroz, den sørlige provinsen av Afghanistan som grenser til Pakistan og Iran. 
Foto: NRC/Jim Huylebroek
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Tema flyktninghelse

Mange traumeutsatte flykt-
ninger lider av psykiske helse-
problemer etter ankomst til et 
nytt land. Hva betyr dette for 
flyktningenes liv i norge?

TeksT John Henry strupstad 
js@fysio.no

marianne OPaas ved Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) har undersøkt hva som ligger til 
grunn for forskjeller i psykisk helse og resul-
tat av psykologisk behandling.

I sin doktoravhandling undersøkte hun 
hvilken betydning potensielt traumatiske 
barndomsopplevelser har for voksne, krigs-
traumatiserte flyktningers psykiske helse, 
livskvalitet og fungering i Norge. Marianne 
Opaas disputerte den 29. april ved Psykolo-
gisk Institutt, UiO. 

Forskningen viste at barndomstraumer 
hadde enda sterkere sammenheng med gra-
den av psykiske helseproblemer og nedsatt 
livskvalitet enn krigs- og menneskerettig-
hetsbruddene som pasientene som oftest 
hadde opplevd i ung voksen alder. 

Personlighet og traumatisering
Videre undersøkte Opaas betydningen av si-
der ved personligheten som ofte rammes ved 
traumatisering. Undersøkelsen viste at trau-
mebaserte vansker med å oppfatte og tolke 
synsinntrykk, som hun og medarbeiderne 
kalte «sviktende perseptuell realitetstesting», 
også hadde sammenheng med omfanget av 
psykiske helseproblemer og nedsatt livskva-
litet, og med en del pasienters manglende 
positive respons på behandlingen. 

Personlighetsfungering ble undersøkt 
ved hjelp av Rorschachmetoden, som be-
står av 10 ikke-figurative bilder, hvor delta-
kerne svarer på spørsmålet: «Hva kan dette 
ligne?». Dette kan fortelle noe om hva som 
fanger oppmerksomheten deres, hvordan 
de reagerer følelsesmessig, og hvordan de 
strukturerer og tolker det de ser.

realitetstesting
Slik svikt i evnen til å oppfatte og tolke om-
givelsene, kan komme frem når pasientene 

er under press eller når noe i situasjonen 
minner dem om traumatiske opplevelser. 
Det kom frem at de som ved behandlings-
start viste dårlig evne til realitetstesting i un-
dersøkelsen, ble dårligere etter at de startet i 
behandling. De med normalt god realitets-
testing kom seg derimot i løpet av det første 
året, og beholdt bedringen gjennom studien.

I alt 54 flyktningepasienter var med i 
studien, som varte i tre år, fra pasientene 
begynte i behandling i DPSer eller hos pri-
vatpraktiserende psykologer og psykiatere. 
Noen gikk kort i behandling, mens andre 
fremdeles var i behandling etter tre år.

Barndomstraumer
Potensielt traumatiske barndomsopplevel-
ser hos voksne flyktninger har sjelden blitt 
undersøkt før, og det er første gang betyd-

ningen av barndomstraumer er vist på den-
ne måten blant voksne flyktninger. Studien 
viser at det er viktig å være oppmerksom på 
barndomstraumer, også hos voksne, krigs-
traumatiserte flyktninger, både i behandling 
og forskning.  

Personlighetsundersøkelsen frembrakte 
nye funn som viser at pasienter med trau-
merelatert svikt i perseptuell realitetstesting 
trenger spesielt tilpassede tiltak eller mer 
langvarig behandling for å komme seg.

Les mer: Opaas, M., & Varvin, S. (2015). 
Relationships of Childhood Adverse Expe-
riences with Mental Health and Quality of 
Life at Treatment Start for Adult Refugees 
Traumatized by Pre-Flight Experiences of 
War and Human Rights Violations. Journal 
of Nervous and Mental Disease, 203(9), 684-
695. doi:10.1097/NMD.0000000000000330

traumatiske barndomsopplevelser hos flyktninger

jamal og asinat (2) i den åpne Depethe-leiren på Chios, Hellas. Foto: Tiril Skarstein,/NRC 
– Fly bombet nabolaget vårt. En av bombene traff hjemmet vårt, jeg ble skadet i magen og fraktet 
til sykehus for operasjon. Kona mi ble truffet i skulderen, men heldigvis klarte vi å beskytte Asinat. 
Dette var under forrige ramadan. Etter dette bestemte vi oss for å søke tryggheten i Europa. 
Reisen har vært svært vanskelig, spesielt grensepasseringen mellom Syria og Tyria og over havet 
til Hellas. Vi har vært tett på døden. 
 
– Vi unnslapp krigen, men ble satt i en interneringsleir her i Hellas. Vi har ingen rettigheter. Vi unn-
slapp krigen, men hva har vi kommet til? Jeg har en venn i Oslo, og også venner i andre deler i Eu-
ropa. De forteller at deres rettigheter blir ivaretatt, men her har vi ingen rettigheter og det finnes 
ikke noe humanitet. Jeg er redd for at vi blir sendt tilbake til Tyrkia. Der er det ikke noe liv for oss. I 
Syria ville vi dø raskt, her dør vi sakte. I Syria ville krigen drept oss, her kveles vi av fortvilelse.
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asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente 
har samme rett til helsetjenester som den 
øvrige befolkningen, ifølge Helsedirektoratet 
(1). 

TeksT John Henry strupstad 
js@fysio.no 

reTTen Til HelseHjelP for asylsøkere gjelder fra de kommer 
til Norge for å søke asyl. Helsedirektoratet nevner ikke fysioterapi 
spesifikt, men de anbefaler tverrfaglige team i kommunal regi. 

Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra 
kommune- og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmid-
delproblemer. Voksne asylsøkere i statlige mottak har imidlertid 
ikke rett til omsorgstjenester fra kommunen. Alle barn under 
18 år som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og om-
sorgstjenester. Personer med endelig avslag på søknaden om asyl 
og personer uten lovlig opphold i landet har rett til øyeblikkelig 
helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. 

ansvar for å yte helsehjelp
Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommu-
nen får helsehjelp. Asylsøkere har fulle rettigheter til helsehjelp 
fra kommunen, som ved behov kan be om råd og støtte fra spe-
sialisthelsetjenesten. Der har staten det overordnede ansvaret. De 
fire regionale helseforetakene skal sørge for at det tilbys spesialist-
helsetjenester, som sykehustjenester, medisinske laboratorietje-
nester og radiologiske tjenester. 

Kommunen står fritt i organiseringen av helsetjenestene. Pa-
sienter skal ha tilgang til legekonsultasjon, uavhengig av om ved-
kommende har fått tildelt såkalt D-nummer. Helsedirektoratet 
anbefaler at kommunen sikrer tilgang til helsepersonell på asyl-
mottaket.

Tverrfaglige helseteam
Kommuner og helseforetak bør ifølge Helsedirektoratet avsette 
fagressurser til å arbeide spesielt med likeverdige helsetjenester til 
asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og det bør etableres 
tverrfaglige fagmiljøer eller team som opparbeider seg kompe-
tanse på feltet. 

Mange kommuner har gode erfaringer med tverrfaglige flykt-
ninghelseteam, der deler av eller hele stillinger er øremerket ar-
beidet med asylsøkere og flyktninger eller generell migrasjonshel-
se. Teamene skal være en integrert del av den samlede helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. 

Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner som forbereder 

seg på å ta imot flyktninger eller asylsøkere oppretter flerfaglige 
flyktninghelseteam hvor også spesialisthelsetjenesten kan inngå. 
Teamet bør ifølge direktoratet ha en aktivt oppsøkende tilnær-
ming og kan være bemannet med lege, psykolog, sykepleiere, hel-
sesøster og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse. 
Interkommunalt samarbeid kan ifølge direktoratet i mange tilfel-
ler være hensiktsmessig.

Personer med psykososiale problemer bør få rask kartlegging 
og oppfølging. Ved indikasjoner på alvorlige psykiske helsepro-
blemer, bør det henvises til spesialisthelsetjenesten, i tråd med 
aktuelle retningslinjer.

Psykomotorisk fysioterapi
Helsedirektoratet nevner ikke fysioterapi spesielt i sin beskrivelse 
av tverrfaglige team. En nylig publisert dansk studie (2) peker 
på viktigheten av å tilby psykomotorisk fysioterapi som behand-
lingstiltak ved torturoverlevelse til flyktninger og asylsøkere. Sen-
tralt i tilnærmingen er en grundig samtale med pasienten, som 
danner grunnlaget for videre kroppslig undersøkelse. Kroppslige 
funn er essensielt for valg av behandlingstiltak. Verdt å merke seg 
er at det ikke er gitt at pasienten kobler symptombilde og skade 
med spesifikke torturopplevelser. 

Tiltakene bør være konkrete og avgrenses i den hensikt å samle 
og styrke den sårbare pasienten, slik at han eller hun gradvis kan 
utvikle en tillitsfull relasjon til behandler. 

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 
Helsepersonell kan rette krav om refusjon til HELFO på vanlig 
måte. D-nummer benyttes istedenfor personnummer der dette er 
tilgjengelig.

Behandlings- og forpleiningsutgifter i spesialisthelsetjenesten 
skal dekkes på vanlig måte av det regionale helseforetaket i pasi-
entens bostedsregion. Denne retten opphører dersom endelig av-
slag på asylsøknaden vedtas og fra det tidspunkt vedtak foreligger. 

kilder: 
1. Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger 
og familiegjenforente: Rettigheter, ansvar, organisering og fi-
nansiering. Helsedirektoratet (2016). https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/
seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-og-10000.

2. Feilberg MF, Thornquist E, Fysioterapi som relationel praksis – 
behandling af torturoverlevere. Fysioterapeuten (4) 2016: 16-21. 
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flyktninger har rett til fullverdig 
helsetjeneste


