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Bakgrunn
Kvinner som er nye i landet kan ha 
ulike utfordringer som påvirker helse, 
som lav helsekompetanse, begrensede 
norskkunnskaper, eller lite sosialt 
nett verk. Dette kan også gjøre det 
vanskelig å tilegne seg ny kunnskap 
om helse. Dette er grunnen til at vi nå 
satser på lav terskel helse  møter der 
NRUWH�̬OP�VQXWWHU�PHG�KHOVH�LQIRUPDVMRQ�
danner grunn laget for samtale. 

Denne veilederen fokuserer på noen 
PRPHQWHU�VRP�HU�̬QH�§�WD�PHG�
VHJ�IUD�KYHU�̬OP��RJ�UH̭HNVMRQV�

VSºUVP§OHQH�WLO�KYHU�̬OPVQXWW�VWºWWHU�
opp om disse momentene. I tillegg 
er det forslag til case, øvelser og 
RUGOLVWHU�IRU�QRHQ�DY�̬OPHQH��

Fokusér på å samles og ha det hyggelig. 

Mål
Deltakerne skal få grunnleggende 
helseinformasjon på norsk 
og mulighet til å øve på enkel 
hverdagsnorsk om helse. Utvalgte 
̬OPHU�JLU�RJV§�DQHUNMHQQHOVH�IRU�
vanskelige situasjoner noen av 
deltakerne kan kjenne seg igjen i. 
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Om materiellet 
Tema 

• Det norske helsesystemet 
• Kropp og helse 
• Kvinnehelse
• Mental helse 
• Tolk 

Filmene ligger tilgjengelig på 
medlemsnett.

Anbefalt forberedelse
• Sørg for å ha et egnet lokale 

med digitalt utstyr. Dere trenger 
(avhengig av antall deltakere):
– Datamaskin med internet-

tilgang. Hvis dere ikke har 
internett, ta kontakt med N.K.S. 
VHQWUDOW�IRU�§�̬QQH�HQ�OºVQLQJ��

– Stor skjerm eller  
projektor og lerret.

– Høyttalere (hvis dere er så mange 
at lyden fra dataen ikke rekker).

• Send ut invitasjoner (se egne tips 
for rekruttering av deltakere i del 2).

ʔ� 6H�JMHUQH�JMHQQRP�̬OPHQ�L�IRUNDQW�
og tips til bruken av den aktuelle 
̬OPVQXWWHQ�
– Se gjennom ordlista.  

Er det andre ord det er  
OXUW�§�IRUNODUH�IUD�̬OPHQ"� 
Skriv dem opp for deg selv. 

• Sørg for innkjøp av enkel servering.

Gjennomføring
Dere velger hvor mye tid dere bruker 
L�OºSHW�DY�HQ�VDPOLQJ�S§�§�VH�̬OPHQH�
og samtale i etterkant. Filmene varer 
mellom 30 sekunder og 3 minutter. 
'HUH�YHOJHU�VHOY�KYRU�PDQJH�̬OPHU�
GHUH�YLO�VH��'HUH�NDQ�VH�«Q�̬OP�RJ�
snakke litt rundt denne ved hjelp 
av støttespørsmålene i veilederen, 
HOOHU�VH�̭HUH�̬OPHU��'HUH�NDQ�RJV§�
VH�VDPPH�̬OP�̭HUH�JDQJHU�GHUVRP�
det blir lettere å forstå og ta inn over 
seg det som blir sagt. Sett av tid til 
samtaler i etterkant, et kvarter kan 
være nok. Om dere har gode samtaler, 
er det ingen grunn til å avbryte. 

ʔ� ,QWURGXVHU�WHPDHW�L�̬OPHQ� 
og hva dere skal snakke og  
lære mer om i dag.

• Minn om taushetsplikt og bli  
enige med deltakerne at dere  
ikke forteller andre om hvem  
som har sagt hva, men at de  
kan dele generell informasjon  
om det de har lært med andre  
i sitt nettverk.

• Gå gjennom vanskelige ord som 
GXNNHU�RSS�L�̬OPHQ�IºU�GHUH�YLVHU�
GHQ�GHP��̭HUH�DY�RUGHQH��I�HNV��
«kontroll» og «konsultasjon»,  
har forskjellig betydning ut fra 
hvilken kontekst de brukes i.  



OBS! Innbyggere uten oppholds tillatelse har ikke fastlege. I Bergen og 
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Si gjerne: «Slik ordet brukes i 
GHQQH�̬OPHQ�EHW\U�GHWʕ}�

ʔ� 6QDNN�RP�GHW�GHUH�V§�S§�̬OPHQ�
ʇ�+YD�IRUVWRG�GX�DY�GHQQH�̬OPHQ"�
ʇ�+DU�GH�VRP�VQDNNHU�L�̬OPHQ�

forklart informasjonen bra nok? 
– Var det noen andre ord som var 

vanskelige?
ʔ� 6H�JMHUQH�̬OPNOLSSHQH�̭HUH�

ganger.

Spesielt for dette materiellet 
,�QRHQ�̬OPHU�VQDNNHV�GHW�RP�
helserettigheter knyttet til for 
eksempel fastlegeordningen. 

Asylsøkere i Norge kan få innvilget 
ulike former for oppholdstillatelser. 
Hvilken type oppholdstillatelse 
asylsøkeren har, påvirker hvilke 
helsetjenester personen har rett til. 

Asylsøkere som kommer til Norge 
har rett til å bo på asylmottak mens 
de venter på at søknaden behandles. 
Mange blir boende også etter at de 
har fått endelig avslag. For mange 
blir deres tilgang til helsehjelp da 
redusert, da de kun har rett til 
akutt bistand. Ikke alle asylsøkere 
kjenner til hvilke rettigheter de har, 
og hvordan disse endres basert på 
status og asylvedtak.

Hvis dere ønsker å invitere kvinner 
som bor på asylmottak med på 
aktiviteter, kan det være greit å vite 
at de kan ha ulike rettigheter basert 
på oppholdsstatus. Ta kontakt med 
N.K.S. sentralt for å få tilsendt en 
egen veileder som kort beskriver 
denne. Den ligger også tilgjengelig på 
medlemsnett (våren 2021). 
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Det norske helsesystemet 

1 Hvordan er det norske 
helsesystemet bygget opp? 

Mål: Øke forståelsen for hvordan 
helsesystemet i Norge er bygget opp.

Ordliste
Helsesystem, helsevesen

– alle helsetjenester til alle som bor 
i Norge, f.eks. sykehus, sykehjem, 
ambulanser, fastleger, poliklinikker 
osv. På en poliklinikk blir det gjort 
spesialiserte undersøkelser uten at 
man blir innlagt (og overnatter). 

Primærhelsetjenesten
– lokale helsetjenester utenfor 
sykehus og helseinstitusjoner, f.eks. 
fastlegen og helsestasjonen. Kalles 
også førstelinjetjenesten, og er de 
første man kommer i kontakt med 
før man (hvis nødvendig) blir sendt 
videre til spesialister.

Spesialisthelsetjenesten
– helsetjenester man får på sykehus  
og andre helseinstitusjoner.

Oppbygning / å bygge opp
– sette sammen, organisere.

Symptom 
– tegn kroppen gir hvis noe ikke er 
helt som det skal med helsen.

Diagnose 
– resultatet av en helse undersøkelse 
som forteller om man er syk og evt. 
hva slags sykdom man har. 

Henvisning / å henvise
– et dokument som helsepersonell 
gir til pasienten når hun må få 
hjelp av en annen spesialist. Noen 
ganger sendes henvisningen direkte 
til spesialisten som selv innkaller 
pasienten. Helsepersonell som har 
henvisningsrett er for eksempel 
lege, kiropraktor og optiker. 

Kronisk sykdom
– en langvarig sykdom som man må 
leve med hele livet, eller som det tar 
lang tid å bli frisk fra. 

Blodtrykk 
– trykket som kommer i blodårene 
når hjertet pumper blodet. Kan være 
høyt, normalt og lavt. 

• Hvordan er helsesystemet  
i ditt hjemland? 

• Hva synes du om hjelpen  
du får hos fastlegen?

?
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2 Hvordan bestille  
fastlegetime på nett?

Mål: Øke forståelsen for 
helserelaterte nettsider.

Ordliste 
Bank ID 

– en personlig elektronisk 
legitimasjon som du kan bruke  
på nett.

www.helsenorge.no 
ʇ�GHW�R̫HQWOLJH�KHOVHQHWWVWHGHW� 
for innbyggere i Norge.

Konsultasjon (i medisinen) 
– når du søker råd hos en lege  
eller annet medisinsk personell.

E-konsultasjon 
– konsultasjon på nett  
(e står for elektronisk).

Resept / e-resept 
– det er et fysisk eller elektronisk 
dokument man trenger for å kjøpe 
noen medisiner. Det er mest vanlig 
med e-resept som legen legger 
direkte inn i et datasystem som  
alle apotek bruker. Da får du ikke 

et papir, men sier til apoteket at 
du skal hente medisiner. Når du 
YLVHU�OHJLWLPDVMRQHQ�GLQ��̬QQHU�GH�
reseptene du har fått av legen. For 
noen medisiner trenger man ikke å 
ha resept. 

Å ønske – å ville. 

• Hvordan logger du på  
helsenorge.no? 

ʔ� +YD�NDQ�GX�JMºUH�RJ�̬QQH�S§�
helsenorge.no? 

• Har du bestilt fastlegetime på nett?

Øvelse: Logge seg inn på  
helsenorge.no�IRU�§�̬QQH�XW�KYHP�VRP�
er fastlegen. Prøv på mobiltelefon 
hvis dere ikke har data tilgjengelig.
 

Hvis dere vil ha hjelp til å bli 
EHGUH�S§�GLJLWDOH�̭DWHU��NDQ�
dere bestille et ekspresskurs 
fra N.K.S. sentralt. Vi kommer 
gjerne på besøk. Veileder for 
Digital Språkvenn kommer på 
medlemsnett våren 2021.

?
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3 Hvordan gjennomfører man  
en time hos fastlegen?

Mål: Øke forståelsen for hvordan en 
legetime gjennomføres i Norge. 

Ordliste 
Utfordring 

– en vanskelig situasjon man  
må jobbe ekstra hardt for å løse.

Å avlyse 
– å avbestille. 

I tide / i god tid 
– lenge før noe skal/skulle skje. 

I forveien 
– på forhånd. 

Egenandel 
– en (liten) sum som du må betale 
etter at du har vært hos legen.

Taushetsplikt 
– et forbud mot å fortelle 
informasjon til andre.

Å ha rett til 
– å kunne gjøre noe ifølge lovene.

Svangerskap
 – tiden fra du blir gravid til du føder.

• Hvis du har opplevd utfordringer 
i møte med legen, hvorfor tror du 
det har vært sånn?

• Hva har du lært nå som kan gjøre 
det lettere å gå til legen? 

Øvelse: Forbered og gjennomfør en 
WLPH�KRV�IDVWOHJHQ��+YLV�GHUH�HU�̭HUH�
som synes det kan være gøy med 
rollespill, kan dere prøve å spille ut en 
scene hos fastlegen. 
 

?
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4 Når kontakter du fastlege,  
legevakt og 113? 

Mål: Øke forståelsen for når man skal 
kontakte hvilken instans.

Vi anbefaler å si 1-1-3  
fordi det er lettere å huske  
enn hundreogtretten.

Ordliste 
Symptom 

– tegn kroppen gir hvis noe ikke er 
helt som det skal med helsen.

Akutt sykdom 
– sykdom som begynner brått og 
utvikler seg raskt.

Oppsøke 
– ta kontakt, henvende seg til. 

Livstruende 
– noe som er farlig for livet.

AMK 
– akuttmedisinsk kommunikasjons-
sentral – de som svarer når man 
ringer 113.

Å haste 
– å skynde seg, å gjøre noe fort. 

Familiemedlem 
– noen i familien din

Infeksjon 
– kommer av smitte med bakterier, 
parasitter, virus eller andre mikro-
organismer. Du kan få en betennelse 
som reaksjon på en infeksjon.

Sterke smerter 
– mye vond

Over tid 
– noe som varer lenge

Øyeblikkelig hjelp 
– når man, i akutte saker, får hjelp 
så fort som mulig.

Sykemelding 
– melding om lengre sykefravær 
som fastlegen gir til deg og til 
arbeidsgiveren. 

Attest 
– et dokument som forteller hva 
du har gjort og hvor lenge du har 
jobbet et sted. 

Døgn 
– 24 timer / en dag og en natt.

Allmenntilstand
– hvordan man føler seg og ser ut.
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Bevissthetstap 
– når man går fra våken tilstand  
til ubevisst. 

Brystsmerter – vond i brystet.
Lammelse 

– når man ikke føler eller ikke kan 
bevege noen kroppsdeler.

Fare for liv og helse – veldig farlig

• Når drar du til fastlegen? 
• Når kontakter du eller  

drar du på legevakten? 
• Når kontakter du 113?  

Hvem svarer på telefonen? 

Støttesvar: Du skal ringe 113 når det 
handler om livstruende sykdom og 
skade. Er du usikker kan du ringe 113 
for å få hjelp. De forteller deg hva du 
skal gjøre. I Norge er det alltid helse-
personell som svarer på 113, enten 
sykepleiere eller ambulansearbeidere.

Øvelse: Øv på å ringe til 113. Hvis 
GHUH�HU�̭HUH�VRP�V\QHV�GHW�NDQ�Y¨UH�
gøy med rollespill, kan dere prøve å 
spille ut en scene der noen ringer 113 
og den andre er operatør. 

Ring 113 (lat som du ringer). 
113: Hei, det er medisinsk nødtelefon. 
Hva kan jeg hjelpe deg med?

– Jeg må ha hjelp, sønnen min er syk.

113: Hvilken adresse er du på nå?
– (Si sin adresse, prøv å stave den).

113: Hva har skjedd?
– Han hoster mye og han får ikke 
sove. Han er 5 år.

113: Har du målt feberen hans?
– Nei, jeg har ikke målt feberen.  
Men han er varm og slapp. 

113: Hvor lenge har han vært syk?
– Han ble syk i går kveld. 

113: Har han spiste eller drukket noe?
– Ja, han drikker og spiser litt. 

113: Dette er noe legevakten kan 
hjelpe deg med. Vent, ikke legg på.  
Jeg skal sette deg over til legevakten. 

Øvelse: Last ned 113-appen  
for dem som har smarttelefon. 

Case: Hvem skal kontaktes  
i disse tilfellene?
- Når du har brukket armen 
- Når du har hatt feber i tre dager 
- Når du ser/går forbi en bilulykke

Om dette er spennende, kan 
dere også se på «Trygg sammen» 
– modul om førstehjelp. Se mer i 
kapittelet om Trygg sammen.

?
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5 Allmenntilstand 

Mål: Forståelse av begrepet 
«allmennstilstand», og øke 
forståelsen for hva du kan behandle 
hjemme. Foreldre skal også vurdere 
barns allmenntilstand for å vite om 
det er forsvarlig å sende dem på skole 
eller i barnehagen. 

Ordliste
Allmenntilstand 

– hvordan man føler seg og ser ut.
Termometer

 – det man bruker for å sjekke om 
man har feber. 

Kroppstemperatur 
– kan enten være normal (36 - 
37,5°C), høy (over 38°C,) eller lav 
under 35°C)

Plaster 
– små bandasjelapper man bruker 
over små sår for at det ikke skal 
komme bakterier i såret

Sårrens 
– væske som brukes for  
§�UHQVH�GHVLQ̬VHUH�V§U

Smertestillende 
– tabletter som kan gjøre  
smerter/vond mindre

Lus 
– små insekter som bor i håret og 
hodebunnen til menneske. Det er 

ikke farlig og kan vaskes bort med 
sjampo man kan kjøpe på apoteket. 

Barnemark eller småmark 
– en ufarlig parasitt man kan få i 
tarmen (i magen) som gjør at det 
klør i rompa. Det er mest vanlig at 
barn blir smittet, og man kan få 
medisiner på apoteket. 

Kvalm 
– når man føler at man skal  
kaste opp.

Endetarm 
– den nederste delen av tarm-
kanalen, åpningen i rompa.

Armhule 
– der undersiden av armen møter 
brystkassen

Å tilse 
– være under tilsyn av noen, at noen 
følger med og passer på.

Å være slapp 
– det motsatte av å være sterk, frisk 
og oppegående. Å ikke orke det man 
vanligvis orker.

• Hva er dårlig allmenntilstand? 
• Hvilke ting og medisiner fra 

apoteket er det lurt å ha hjemme?

Støttesvar: Plaster, feber nedset-
tende, smertestillende (paracet), 
sårrens og termometer. Mange 
apotek har lange lister på hva man 

?
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bør ha hjemme, men det meste kan 
kjøpes når man trenger det. 

• Hvilke medisiner kan man  
gi til barn?

Støttesvar: Medisiner som kun er 
ment for barn. Se hva som står på 
pakningen, og snakk med dem som 
jobber på apoteket. Husk at det er 
avhengig av hvor gammelt barnet er 
og hvor mye det veier. 

6 Medisiner 

Mål: Økt forståelse av den restriktive 
holdningen til medisiner i Norge. 

Ordliste
Restriktiv 

– noe som reguleres eller 
begrenses.

Penicillin, antibiotika 
– medisiner som brukes når man har 
infeksjonssykdommer (ikke virus).

Resistens, antibiotikaresistens 
– når kroppen har blitt immun mot 
penicillin/antibiotika. Når man er 
immun virker ikke medisinen. 

Bakterier 
– mikroorganisme som kan være 
både bra for oss, men som også kan 

være grunn til infeksjonssykdommer. 
Kan behandles med medisiner. 

Virus 
– mikroorganismer som kan gi 
forskjellige sykdommer. Kan ikke 
behandles med antibiotika, men 
noen virus kan man beskytte seg 
mot med vaksiner. 

Resept / e-resept 
– det er et fysisk eller elektronisk 
dokument man trenger for å kjøpe 
noen medisiner. Det er mest vanlig 
med e-resept som legen legger 
direkte inn i et datasystem som 
alle apotek bruker. Da får du ikke 
et papir, men sier til apoteket at 
du skal hente medisiner. Når du 
YLVHU�OHJLWLPDVMRQHQ�GLQ��̬QQHU�GH�
reseptene du har fått av legen. For 
noen medisiner trenger man ikke å 
ha resept. 

Reseptbelagt 
– hvis man trenger resept for å 
kjøpe medisin, er den reseptbelagt.

Reseptfritt 
– hvis man ikke trenger resept for 
å kjøpe medisinen, er medisinen 
reseptfri. 

Vaksinere / vaksinasjon 
– medisin/metode som brukes for å 
forebygge/beskytte seg mot smitt-
somme sykdommer. Noen vaksiner 
P§�WDV�̭HUH�JDQJHU�IRU�§�KD�YLUNQLQJ��

?
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Bivirkninger – uønskete 
virkninger av en medisin. 

Å innebære 
– å bety. 
Å fungere 
ʇ�§�YLUNH��§�KD�H̫HNW��

Å hvile 
– å slappe av. 

Tillit 
– tro, følelse man får når det er  
trygt å stole på noen. 

Å stole på 
– tro på, ha tillit til, være trygg på  
at det som sies er sant. 

Kommunikasjon 
– utveksling av informasjon,  
snakke sammen. 

Dialog – samtale mellom to personer. 

• Har du vært hos legen og trodd du 
skulle få medisiner, men ikke fått 
det? Hva tenkte du da?

• Har du hørt om 
antibiotikaresistens? 

• Hva er forskjellen på bakterier og 
virus? 

Støttesvar: Når du er syk på grunn  
DY�YLUXV��̬QQHV�GHW�LQJHQ�PHGLVLQHU�
for å behandle sykdommen. Det 
̬QQHV�YDNVLQH�VRP�EHVN\WWHU�PRW�
mange virus sykdommer, og de må 
man ta før man blir syk. Bakterier er 
mikro organismer som kan være både 
bra for oss, men som også kan være 
grunnen til infeksjonssykdommer.  
Kan behandles med medisiner.

?
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7 Betaling av helsetjenester

Mål: Forståelse for at helsetjenestene 
er rimelige eller gratis, og for hva 
HJHQDQGHO�HU��'HW�HU�̬QW�§�YLWH�KYRU�
PDQ�NDQ�̬QQH�LQIRUPDVMRQ�RP�
betaling av helsetjenestene. 

Ordliste
Rimelig (pris) 

– noe som ikke koster så mye
Egenandel 

– en (liten) sum du må betale  
etter at du har vært hos legen.

Beløp 
– summen, hvor mye noe koster

Driftsavtale 
– avtale med kommunen 

Yrkesskade 
ʇ�HQ�VNDGH�GX�̬NN�S§�MREE

Frikort 
– noe du får når du har betalt over 
et visst beløp i egenandeler i løpet 
av et kalenderår (fra 1. januar til 
31. desember). Når du viser frikort, 
slipper du å betale egenandeler for 
resten av kalenderåret.
2̫HQWOLJ�

– noe som har med stat og kom mune 
å gjøre og som alle i staten eller 
kom munen har tilgang til. I denne 
sammen hengen handler det om at de
̭HVWH�R̫HQWOLJH�WMHQ�HVW��HQH�KRYHG�

VDNH�OLJ�HU�̬QDQVLHUW�DY�VWDWHQ��YL�
betaler bare en liten egen andel), og at 
vi betaler full pris for private tjenester. 
Eksempel: Egenandel for time hos 
IDVWOHJHQ��R̫HQWOLJ�WMHQHVWH��NRVWHU�
f.eks. 160 kroner. Prisen for en lege-
time ved privat klinikk er ca. 1000 
kroner.

Privat 
– noe som ikke alle har tilgang til, 
eller du må betale en høyere pris 
for. Private klinikker får mindre eller 
ingen økonomisk støtte av staten. 
Se eksempel over. 

• Hva er egenandel?
• Hvordan og når får man frikort?
• Hvor kan man få mer informasjon 

om betaling for helsetjenester?

Støttesvar: Du kan gå inn på 
www.helsenorge.no/betaling-for-
helsetjenester/ 

Barn under 16 år har rett på gratis 
undersøkelse og behandling hos 
fastlege og offentlige klinikker. 
Likevel kan det være noen 
utgifter som må betales etter et 
legebesøk, for eksempel materiell 
til behandling, prøvetaking eller 
administrasjonskostnader.

?
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8 Fravær fra jobb  
på grunn av sykdom 

Mål: Økt forståelse av hvilke ordn-
LQJHU�VRP�̬QQHV�Q§U�PDQ�LNNH�NDQ�
være på jobb fordi man selv eller 
barnet er sykt. Forståelse for hvor 
man kan få mer informasjon. 

Ordliste
Egenmelding 

– melding om sykefravær som  
man selv gir til arbeidsgiveren.

Egenmeldingsskjema 
– et skjema du må fylle ut hvis du 
må være borte fra jobb på grunn av 
sykdom.

Rutiner 
– det noen pleier å gjøre/regler. 

Sykemelding 
– melding om lengre sykefravær 
som fastlegen gir til deg og til 
arbeidsgiveren. 

Å vurdere
 – å bestemme/å mene

Bruker (en bruker) 
– pasient. Den som mottar 
helsetjenester. 

Omsorgsdager 
– dager når man må være borte 
fra jobb på grunn av barnets eller 
barnepassers sykdom.

Barnepasser 
– noen som kan passe på barna når 
foreldrene ikke er til stede.

• Hva er forskjellen på egenmelding 
og sykemelding? Hvordan får man 
egenmelding og sykemelding? 

• Hva gjør du når barnet ditt er syk 
og du ikke kan dra på jobb?

• Hvor kan du få mer informasjon?
• Har du hørt om IA – inkluderende 

arbeidsliv (avtale jobben din kan 
ha)?

Støttesvar: Man kan gå inn på  
nav.no: https://www.nav.no/no/
person/arbeid/. 

?
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Kropp og helse

1 Kosthold 

Mål: Kjennskap til kostrådene  
og forståelse for hvordan de  
kan brukes i egen matlaging. 

Ordliste
Kosthold 

– alt du spiser og måten du 
tilbereder maten på. 
1¨ULQJVVWR̫HU��YLWDPLQHU��PLQHUDOHU�
ʇ�VWR̫HU�VRP�̬QQHV�L�PDWHQ�RJ� 
som er nødvendig for kroppen. 

Variert 
– rik, inneholder mange forskjellige 
LQJUHGLHQVHU�VWR̫HU�

Å tilføre (kroppen) 
– å spise/å gi kroppen.

Kostråd 
– råd og anbefalinger om  
hvordan å spise sunt. 

Råvarer 
– matvarene man bruker for å lage 
en matrett, for eksempel ubehandlet 
̬VN�RJ�NMºWW��JUºQQVDNHU��NU\GGHU��
korn, jogurt naturell. 

Overvekt 
– å ha mer fett på kroppen enn  
det som er sunt

Fritert mat 
– mat som er stekt i varmt fett/olje

Oppmerksomhet 
– å være bevisst på/opptatt av noe. 

• Tenker du på helse og sunnhet  
når du lager eller spiser mat? 
Hvorfor / hvorfor ikke?

• Hvilke av kostrådene som nevnes  
L�̬OPHQ�KDU�GX�KºUW�RP�WLGOLJHUH"

• Hvorfor kan det være vanskelig  
å spise sunt?

Faggruppe for migrasjonshelse  
i Oslo kommune har utviklet 
gratis materiell som kan brukes  
i gruppesamtaler: Sunn Start Mat 
og helse www.sunnstartnorge.
no/helsemateriell/modul-om-mat-
og-helse 

?
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 2 Fysisk aktivitet

Mål: Økt bevissthet rundt  
viktigheten av å være fysisk aktiv.

Ordliste: 
Fysisk aktivitet 

– å bevege kroppen
Å være aktiv 

– å bevege seg 
Livsstil 

– måte å leve på
Sunn 

– bra for din helse
Stress 

– psykisk og fysisk ubalanse, uro
Sosial 

– handler om å være sammen  
med andre. 

Økt risiko 
– større risiko, mer farlig

Overvektig 
– har mer fett på kroppen enn 
det som er sunt for den enkelte

Hjerte- og karsykdommer 
– sykdommer knyttet til hjerte, 
blodårer og blodtrykk

Benskjørhet 
– osteoporose (fagbegrep). 
Skjelettet er svakere og tåler 
mindre. Man får lettere brudd.

Diabetes type 2 
– en sykdom hvor kroppen  

ikke produserer nok insulin  
(et hormon som bidrar til å holde 
blodsukkernivået under kontroll.

Stive, vonde muskler 
– smerte/problemer med muskler. 
Vanskelig å bevege seg

Valg (å velge) 
– å bestemme seg for noe

Heis 
– en maskin/et hjelpemiddel folk 
NDQ�EUXNH�IRU�§�IRṶ\WWH�VHJ�PHOORP�
etasjer uten å bruke trapp. 

Å komme i gang 
– å starte

Mål 
– det du bestemmer deg å gjøre,  
det du vil få til.

• Hvor lenge bør man være aktiv 
hver dagen? Hvordan kan du være 
aktiv? 

• Hva slags helseproblemer kan man 
få av lite aktivitet i hverdagen?

• Hvordan kan du bli mer fysisk 
aktiv? Vil du sette deg et mål? 

3 Diabetes 

Mål: Økt forståelse for diabetes type 
1 og 2, hvordan man kan forebygge 
og håndtere type 2. 

?
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Ordliste: 
Diabetes 

– en kronisk sykdom på grunn av 
mangel på hormonet insulin.

Insulin 
– et hormon som bidrar til å holde 
blodsukkernivået under kontroll.

Kostholdsløp 
– kosthold. Det du spiser/næring/
diett. 

Senskader 
– komplikasjoner/helseproblemer 
du kan ha lenge på grunn av en 
sykdom. Man kan få senskader hvis 
sykdom ikke behandles i tide, hvis 
sykdom behandles feil, eller fordi 
behandlingen av sykdommen er så 
Wº̫�IRU�NURSSHQ�DW�GHQ�I§U�DQGUH�
skader av behandlingen. 

• Hva er diabetes og hva er 
forskjellen mellom diabetes  
type 1 og type 2? 

• Hvordan vet du om du har 
diabetes type 2? 

• Hva bør du gjøre hvis du har 
diabetes type 2? 

Støttesvar: Snakke med fastlegen  
og gjøre det hun eller han sier.
 

4 Personlig hygiene 

Mål: Mer kunnskap om vask  
av kropp og klær 

Ordliste
Hygiene 

– renslighet, det som er rent og friskt
Deodorant 

– et hygienemiddel som gjør 
svettelukt mindre. 
6\QWHWLVNH�VWR̫��NO¨U��
ʇ�NO¨U�VRP�HU�ODJHW�DY�NXQVWLJH�VWR �̫
(ikke ull, bomull, silke). 

Folder (hudfolder) 
– når ekstra fett på kroppen  
henger litt, valker.

Irritasjon 
– hudreaksjon, kløe, sår.

Tunge bryster 
– Store pupper.
8W̭RG�

– væske som underlivet produserer. 
Infeksjon 

– smitte på grunn av bakterier  
eller virus. 

Nedentil 
– underliv

• Var det noe nytt for deg  
L�GHQQH�̬OPHQ"�

?

?
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Kvinnehelse 

1 Kvinnekroppen

Mål: Mer kunnskap om egen kropp  
og underliv.

Her kan det være mange nye ord, 
spesielt knyttet til kroppsdelene. Se 
JMHUQH�̬OPHQ�̭HUH�JDQJHU�YHG�EHKRY��

• Var det noe nytt for deg  
L�GHQQH�̬OPHQ"�

• Er dette noe alle må lære om? 
Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Hvilke myter om kvinnens kropp 
har du hørt før? Hva tenker du om 
at jomfruhinnen ikke er en hinne? 

• Vil du snakke mer med barna dine 
om kroppen?

2 Rettigheter som gravid og de 
ulike svangerskapskontrollene 

Mål: Økt forståelse for svangerskaps-
oppfølgingen i Norge. 

'HQQH�̬OPHQ�KDQGOHU�GHWDOMHUW�RP�
hvor mange kontroller man har som 
gravid, dette er ikke noe man trenger 
å huske, men oppfølgingen kan være 
annerledes fra andre land.

Ordliste: 
Svangerskap 

– tiden fra du blir gravid til du føder.
Kontroll eller svangerskapskontroll – 
et gratis tilbud hos lege og jordmor 
der du får råd og veiledning slik at 
du og barnet har det best mulig.

Konsultasjon 
– når du søker råd hos en lege eller 
annet helsepersonell.

Oppfølging / å følge opp
 – avtale om nye kontroller for et 
helseproblem etter første time hos 
lege/jordmor.

Prøver (urinprøve) 
– en medisinsk test. Man tisser 
på et lite glass. Lege/jordmor tar 
prøver av urinen for å få svar på 
helsetilstanden til den gravide.

Helsestasjon 
– et gratis helsetilbud til alle  
gravide og til barn mellom 0 og 5 år 
(fram til barnet begynner på skolen). 

Ha krav på 
– ha rett til.

Fagperson 
– en person med mye kunnskap om 
noe konkret, gjennom å ha studert. 

Termin / termindato 
– datoen legen/jordmor tror  
at kvinnen skal føde. 

Å ha behov 
– å trenge noe.

?
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Å overta ansvaret 
ʇ�§�̭\WWH�RSSIºOJLQJ�IUD� 
helsestasjon til sykehuset  
(i denne sammenhengen).

• Hvem kan følge deg opp  
når du er gravid? 

• Har du vært gravid? Hvordan 
synes du oppfølgingen var? 

• Hvordan er oppfølgingen i ditt 
hjemland? 

3 Svangerskap / Kroppen  
i svangerskapet 

Mål: Økt forståelse av hva som skjer 
med kroppen under svangerskapet. 

Ordliste
Svangerskap 

– tiden fra du blir gravid til du føder.
Hormoner, kjønnshormoner 
ʇ�NMHPLVNH�VWR̫HU�VRP�NURSSHQ�
produserer og bruker for å sende 
beskjeder fra ett sted i kroppen til 
et annet.

Kviser 
– små røde prikker/betennelser  
i huden, vanligvis i ansiktet og på 
overkroppen, som kommer og går.

Bevegelser
 – at noe rører på seg.

Å kjenne liv 
– å kjenne barnets bevegelser  
i magen.

Overtidskontroll 
– hvis du ikke føder før eller på termin 
vil du følges opp på sykehuset.

• Hvordan kjenner man bevegelser 
til babyen? 

• Hvordan kan du vite om du skal ta 
kontakt med legen eller jordmor 
når du har vondt eller blør? 

• Har du vært gravid og har lyst til å 
dele noe? Kjente du for eksempel 
at hormonene gjorde noe med 
humøret ditt? 

N.K.S. samarbeider med 
Helseoversikt. Dette er en 
app som har digitalisert all 
informasjon man får på helse-
stasjonen, og lagt til enda mer. 
�ƎƎĚŠ�ǶŠŠĚƙ�ƎĆ�îƑîċĿƙŒ�ūĳ�
somali fra første halvdel av 2021. 

?
?
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4 Tegn på at fødselen  
nærmer seg 

Mål: Økt forståelse av hva som skjer 
med kroppen når fødsel nærmer seg, 
og hva man skal gjøre. 

Ordliste 
Slim, slimpropp 

– samling med slim som sitter i 
livsmorshalsen som skal beskytte 
babyen mot bakterier og infeksjoner. 

Beskyttelse 
– noe som forsvarer eller gjør deg 
trygg.

Vannet går 
– når fostervannet (vannet barnet 

ligger i inni livmoren) begynner  
å renne ut. Dette er et tegn på  
at fødselen er i gang. 

Rier 
– vonde, smertefulle 
sammentrekninger i mage og  
rygg under fødsel.

Tilgjengelig 
– noe man har tilgang på / få tak i 

«Der og da» 
– i det øyeblikket. 

Partner 
– den du skal bli forelder  
sammen med. 

Konstant smerte 
– vondt som ikke stopper/går over.
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Uregelmessig
– ujevn.

Varmeomslag 
– puter som gir varme. 

Avføring 
– å bæsje, gå på do.

Førstegangsfødende 
– den som føder barn for første 
gang. 

• Hvordan vet du om du skal være 
hjemme eller dra til sykehuset? 

• Hva kan du gjøre hjemme mens du 
venter på at fødselen skal starte?

• Har du vært gravid og har lyst til 
å dele noe fra da fødselen satte i 
gang? 

5 Fødsel

Mål: Økt forståelse for hva  
som skjer under fødsel 

Ordliste 
Fødestue 

– et rom på sykehuset der kvinner 
føder. 

Ledsager
 – en som følger en annen person

Jordmor 
– en sykepleier som har spesialisert 
seg på svangerskap, og fødsel og 
barseltid (tiden etter barnet er født). 

En jordmor gir helsehjelp til kvinner 
som er gravide, som skal føde, og 
som nettopp har fått barn.

Barnepleier 
– en helsearbeider som gir pleie og 
omsorg til mor og barn før, under  
og etter fødsel.

Smertelindring 
– når man får medisiner og behand-
ling som gjør at man får mindre vondt. 

Rutine 
ʇ�YDQOLJ�DUEHLGV̭\W��

Jordmorstetoskop 
– trerør som plasseres på magen  
til mor for å høre babyens puls.

Doppler-apparat 
– elektronisk apparat for å lytte  
til babyens puls/hjerteslag.

Å lytte 
– å høre.

Elektrode 
– festes noen ganger i hodet på 
babyen under fødsel for å sjekke  
at alt er bra.

Vaginal fødsel 
– når et barn fødes gjennom 
skjeden.

Vakuum (sugekopp, kopp) 
– en liten gummi- eller metallkopp 
som blir festet på babyens hode for 
å hjelpe til at få barnet ut. Brukes 
for eksempel når mor er sliten, eller 
at barnet snart komme ut. 

?
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Tang 
– formet med to «armer» og 
plasseres på begge sider av babyens 
hode for å hjelpe til med å få babyen 
ut.

Keisersnitt 
– kirurgisk inngrep/operasjon for  
å få ut babyen fra morens livmor  
når det er komplikasjoner ved 
fødselen. Keisersnitt kan også  
være planlagt på forhånd.

Kvalm 
– å føle seg dårlig, at man  
trenger å kaste opp. 

Stresset 
– nervøs, urolig.

CTG-belte 
– et belte som brukes rundt magen 
under svangerskap/fødsel for  
å måle babyens puls/hjerteslag.

Hente seg inn igjen 
– bruke litt tid for å hvile/ 
føle seg bedre.

Kvalm 
– ubehagelig følelse når du  
vil kaste opp.

Kaste opp 
– når mageinnhold (det du har  
spist/drukket) kommer opp og  
ut gjennom munnen. 

Reaksjon 
– respons til noe. 

Sprenger 
– en vond, pressende følelse.

Epidural 
– bruk av lokalbedøvelse  
(smerte lindring) som gjør at  
man ikke kjenner riene/smertene 
når livmoren trekker seg sammen  
så godt. 

ʔ� /¨UWH�GX�QRH�Q\WW�L�GHQQH�̬OPHQ"�
• Har du født i Norge eller  

i hjemlandet og vil dele noe  
fra opplevelsen? 

6 Etter fødsel

Mål: Økt forståelse av babyens  
behov de første timene og dagene. 
Ordliste: 
Amming 

– når barnet suger melk direkte  
fra mors bryst/pupp.

Navlestreng 
– forbindelsen mellom morkake  
og baby.

Magesekk 
– der maten først havner når  
vi svelger det vi spiser.

Råmelk 
– første melk som kommer fra 
brystet etter fødselen. 

Uforstyrret kontakt 
– kontakt som man har i fred og ro.

?
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Personale 
– de som jobber et sted  
(her: på sykehuset).

• Hvordan tenker man om  
amming i ditt hjemland? 

• Kjenner du noen som har  
hatt problemer med amming? 
Hva kan man gjøre hvis det er 
vanskelig å gi babyen bryst? 

Støttesvar: Kontakte helsestasjon 
eller Ammehjelpen. Det er også mulig 
å gå over til morsmelkerstatning 
dersom det er veldig vanskelig å få  
til amming. 

7 Kroppen etter fødsel  
og barselhotell

Mål: Økt forståelse av hvordan det 
er på norske sykehus etter fødsel, og 
hva som koster penger. 

Ordliste:
Barsel 

– de første seks ukene etter 
fødselen.

Forandring 
– endring, når noe blir annerledes 
enn før.

Blødning 
– når blodet kommer ut av kroppen. 

Rift 
– sår i underlivet (i denne 
sammenheng).

Sting 
– når riftene er så store at de blir sydd. 

Bedøvelse 
– en medisin som gjør at du ikke kan 
kjenne smerte/der det er vondt. 

Keisersnitt 
– en operasjon for å få ut et barn  
fra morens livmor.

Ledsager 
– en som følger en annen person.

Undersøkelse 
– en sjekk. 

Individuell 
– personlig. 

8 Oppfølging etter fødsel  
gjennom helsestasjonen

Mål: Økt forståelse av oppfølgings-
systemet, og hva som kan være 
utfordrende etter en fødsel. 

Ordlista
Helsestasjon 

– et lovpålagt, gratis helsetilbud for 
alle barn (0-5 år) og deres foreldre.

Jordmor
– en sykepleier som har spesialisert 
seg på svangerskap, og fødsel og 
barseltid (tiden etter barnet er født). 

?
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Jordmor kan også ta celleprøve og 
tilby deg familieplanlegging.

Amming – når barnet får melk direkte 
fra mors bryst/pupp.

Morsmelk 
– melken som kvinner produserer  
i perioden etter fødsel. 

Morsmelkerstatning 
– spesielt melkepulver som 
blandes med vann som kan brukes 
istedenfor morsmelk.

Fødselsopplevelse 
– hvordan det var å føde for deg, 
hvilke følelser du hadde under 
fødselen. 

Helsesykepleier 
– en sykepleier som har spesialisert 
seg på å jobbe med barn og unge. 

Vaksinasjon 
– medisin/metode som brukes for å 
forebygge smittsomme sykdommer. 
1RHQ�YDNVLQHU�P§�WDV�̭HUH�JDQJHU�
for å ha virkning.

Å veie 
– å sjekke vekten. 

6-ukerskontroll 
– kontroll av mors underliv seks 
uker etter fødsel for å se på 
sting, ta celleprøve og snakke om 
prevensjon.

Samleie 
– når to personer har sex og 
kjønnsorganene er nær hverandre.

Prevensjon 
– forskjellige metoder til å unngå 
graviditet, når to personer har 
samleie.

Celleprøve 
– en test som fastlegen, jordmoren 
eller gynekologen din kan ta for 
å sjekke om det har vært noen 
endringer i livmorhalsen som på 
lang sikt kan utvikle seg til kreft. 

Hormoner 
ʇ�NMHPLVNH�VWR̫HU�VRP�NURSSHQ�
produserer og bruker for å sende 
beskjeder fra ett sted i kroppen til 
et annet.

Barseldepresjon eller fødselsdepresjon 
– en form for depresjon som kan 
ramme kvinner under graviditeten 
eller etter fødselen.

Sting 
– når rifter etter fødsel må sys.

Prevensjonsveiledning 
– råd om familieplanlegging. 

Prevensjonsmetoder 
– metoder som brukes for  
å ikke bli gravid.

Fullamme 
– når barnet kun spiser/får 
morsmelk

P-pille, p-stav, hormonspiral, kondom 
– forskjellige typer prevensjon.

Kløe – ubehagelig følelse i huden.
Du har lyst til å klø. 
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Irritasjon 
– infeksjon, betennelse 
8W̭RG�

– væske fra underlivet  
(som er helt normalt å ha)

Veiledning – råd og hjelp

• Hvorfor er det viktig å ta celleprøve?
• Hvordan ser det ut inne i kroppen 

etter graviditet/fødsel, og hvorfor 
er det viktig å vente med samleie? 

• Hvem bestemmer om en kvinne 
skal bli gravid? 

• Hvordan kan man unngå å bli 
gravid hvis man vil gi kroppen  
en pause?

• Hvor kan du få prevensjon? 
• Hvordan tenker man om 

barseldepresjon i ditt hjemland? 

9 Praktisk info om kontroller 

Mål: Økt forståelse for hvordan man 
kan unngå å bli gravid hvis man ikke 
selv vil. Alt helsepersonell gjør og 
spør om handler om at de vil sikre  
at mor og barnet har det bra.

Ordliste 
Helsekort for gravide 

– en pasientjournal på papir for 
deg, lege, jordmor og sykehus. Der 
skrives det informasjonen om deg og 
ditt barns helse. Du bestemmer selv 
hvilken informasjon du vil gi. Det er 
viktig å alltid ha med seg helsekortet, 
fordi man ikke vet når man kan få får 
rier eller noe annet skjer som bør bli 
undersøkt av lege eller jordmor.

Psykisk helse 
– mental helse. Det som handler om 
følelser og tanker. Alle har psykisk 
helse.

Taushetsplikt 
– når du lover å ikke fortelle videre 
informasjonen som noen gir deg 

Vold 
– bruk av psykisk eller fysisk makt 
mot noen, for eksempel å slå, sparke, 
bokse eller å kontrollere det du gjør.

Overgrep 
– når et menneske bryter et annet 
menneskes rettigheter.

?



Helseinformasjon og oppøving av enkel hverdagsnorsk om helse

M
at

er
ie

ll

25   Integrering i en kvinnehelseorganisasjon  12/2020

Ultralyd – en medisinsk undersøkelse 
ved hjelp av lydbølger. 

Forventes – hva du tror skal skje 
Glukosebelastningstest 

– en blodprøve for å måle ditt 
blodsukker.

Svangerskapsdiabetes 
– når kroppen ikke klarer å lage nok 
insulin under graviditet.

• Hva slags vanskelige ting kan 
jordmor eller lege spørre om? 
Hvorfor er det viktig?

'Ěƥ�ŒîŠ�ǄĉƑĚ�ǶŠƥ�Ć�ĳŏĚŠƥî�îƥ�
jord mødre skal stille alle gravide 
spørsmål om vold i svanger-
skapet – ikke bare innvandrere. 
De kan stille spørsmål om 
omskjær  ing hvis kvinnen er fra 
et opprin nelsesland der kjønns-
lemlestelse forekommer. 

Hvis dere vil tilby mer informa sjon 
om prevensjon og familie plan-
leg ging, kan dere lese mer om 
Helsedager. 

10 Overgangsalderen / 
Pubertet

Mål: Økt forståelse av egen kropp. 

Ordliste 
Pubertet 

– forandringer som skjer med 
kroppen i perioden fra man er ca. 9 
til 15 år, når kroppen forandrer seg 
fra å være barn til å bli voksen.

Mens / menstruasjon / å menstruere 
– en blødning fra livmoren hos 
kvinner i fruktbar alder som skjer 
hver måned.

Helsesykepleier 
– en sykepleier som har spesialisert 
seg på å jobbe med barn og unge. 

Jordmor
– en sykepleier som har  
spesialisert seg på svangerskap,  
og fødsel og barseltid  
(tiden etter barnet er født). 

Fase 
– et trinn/steg i utviklingen av noe. 

Hetetokter
– når du plutselig føler deg varm, 
svetter og blir rød i ansiktet

Blødning 
– når blodet kommer ut av kroppen. 

Humørsvingninger 
– når humøret svinger mye fra glad 
til sur, blid til irritert osv. 

?
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Å plage 
– å pine, å få/ha vondt.

HPV-vaksine 
– en vaksine som anbefales til jenter 
og unge kvinner for å beskytte seg 
mot HPV-viruset som kan bli til 
livmorhalskreft. Gutter kan også ta 
HPV-vaksine. 

Kreft 
– sykdom når noen celler begynner 
å dele seg ukontrollert. 

Livmorhalsen 
– kroppsdelen mellom vagina  
og livmoren. 

• Hva betyr det å komme  
i overgangsalderen?  
Har du hørt om dette før? 

• Hvordan vil du snakke med venner 
og familie om overgangsalderen? 

• Hvor kan du få hjelp hvis  
det blir veldig slitsomt å være  
i overgangsalderen?

Mental helse 

1 Hva er mental helse?

Mål: Økt forståelse for at alle har 
en fysisk og en mental helse, og 
forståelse for hva symptomer på 
mental uhelse er. Anerkjenne seg selv 
og følelsene sine.

Ordliste: 
Mental 

– det som handler om tanker og 
følelser, psykisk. 

Symptom 
– tegn kroppen gir hvis noe ikke er 
helt som det skal med helsen.

Optimisme 
– når man ser lyst på livet og tror  
at alt vil ordne seg på beste måte.

Belastning 
– noe som er tungt eller plager  
deg, som gir deg mye å tenke på. 

Bekymre seg 
– være redd og urolig.

Mareritt 
– vond drøm.

Hjertebank 
– når en føler hjerteslagene  
sterkere enn vanlig.

Sinne 
– det å være sint, følelsen man  
har når man er sint.

?
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Biologiske årsaker 
– årsaker betyr grunn eller 
forklaring. At noe har en biologisk 
forklaring, betyr at det henger 
sammen med dine gener og hvordan 
kroppen din er laget. Det handler 
ikke om ting du har opplevd. 

Nedstemt 
– i dårlig humør.

Irritabel / Irritasjon 
– reaksjon på noe ubehagelig, 
når små ting/hendelser kjennes 
irriterende og plagsomt.

Henvisning / å henvise
– et dokument som helsepersonell 
gir til pasienten når hun må få 
hjelp av en annen spesialist. Noen 
ganger sendes henvisningen direkte 
til spesialisten som selv innkaller 
pasienten. Helsepersonell som har 
henvisningsrett er for eksempel 
lege, kiropraktor og optiker. 

• Hvordan tenker man om mental 
helse i ditt hjemland? 

• Hva tenker du om mental helse 
HWWHU�̬OPHQ"�7HQNHU�GX�QRH�Q\WW�
enn før? 

• Hvordan kan du snakke med andre 
om mental helse? Er det vanlig 
å snakke med andre om mental 
helse?

2 Grunner til  
mental uhelse 

Mål: Økt forståelse for og 
ufarliggjøring av grunnene til hva  
som kan gi mental uhelse. 

Ordliste:
Å utvikle

– å endre (som regel til å bli mer).
Årsak 

– grunn, forklaring.
Å variere

– å gjøre / at det skjer forskjellige 
ting .
6WUD̫�

– reaksjonen på noe galt man har 
gjort.

Sosialt påført 
– sosialt betyr fra menneskene 
rundt oss. Å påføre betyr at noen 
gjør noe med deg. 

Å ønske 
– å ville.

Utfordring 
– en vanskelig situasjon.

Biologiske årsaker 
– årsaker betyr grunn eller 
forklaring. At noe har en biologisk 
forklaring, betyr at det henger 
sammen med dine gener og hvordan 
kroppen din er laget. Det handler 
ikke om ting du har opplevd.

?
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Miljømessige årsaker 
– årsaker betyr grunn eller 
forklaring. At noe har en miljømessig 
forklaring, betyr at det henger 
sammen ting du har opplevd. Det 
handler ikke om dine gener og 
hvordan kroppen din er laget.

Nettverk 
– venner, familie og kollegaer.

Ensomhet 
– å føle seg alene.

Å streve 
– å ha det vanskelig.

Store belastninger 
– en belastning er.

Symptom 
– er tegn kroppen gir hvis noe ikke 
er helt som det skal med helsen.

Hormonforandringer 
ʇ�KRUPRQHU�HU�VWR̫HU�VRP�NURSSHQ�
produserer og bruker for å sende 
beskjeder fra ett sted til et annet. 
Forandring betyr at de endrer seg. 

Å stole på noen 
– å ha tillit til noen, tro på det de 
sier.

Løsning 
ʇ�§�̬QQH�XW�KYD�PDQ�VNDO�JMºUH�PHG�
et problem.

Profesjonell 
– å ha formell utdanning, å ha et 
yrke.

3 Hvordan rasisme  
kan påvirke mental helse 

Mål: Anerkjenne at diskriminering og 
rasisme kan være årsaker til mental 
uhelse

Ordliste:
Sterkt behov 

– å trenge noe.
Å høre til / tilhørighet 

– en følelse av å være en del av noe.
Diskriminering 

– når noen behandles dårligere 
på grunn av sitt kjønn, religion, 
nasjonalitet eller annet.

Rasisme 
– ideen som deler mennesker inn i 
«raser», og der noen raser er bedre 
enn andre. 

Stigmatisering 
– når man automatisk tenker at noen 
har dårlige egenskaper på grunn av 
noen kjennetegn de har. Eksempel: 
Kvinner er dårlige sjåfører. 
Innvandrere er ikke til å stole på.

Utenforskap 
– når en gruppe mennesker, 
for eksempel innvandrere eller 
pensjonister, ikke blir inkludert og/
eller kjenner seg som en del av 
storsamfunnet.
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Selvfølelse 
– vurdering av egen verdi,  
hvordan man føler om seg selv.

Problematisk forhold til 
– å synes noe er vanskelig.

Grunnleggende 
– noe som må være på plass  
før man kan gå videre (primært,  
først, elementært).

Skamme seg / skam 
– en ubehagelig følelse av å ha gjort 
noe galt.

Sinne 
– det å være sint, følelsen man han 
når man er sint.

Tristhet 
– å være lei seg.

Frustrasjon 
��VNX̫HOVH��IºOHOVH�DY�§�Y¨UH�
hjelpeløs. 

Mangle kontroll 
– ikke bestemme over det som skjer.

Mental uhelse 
ʇ�VH�̬OP�QU����

Ulovlig 
– forbudt.

Anmelde / anmeldelse 
– å gå til politiet for å fortelle det 
som har skjedd og be om at den som 
har gjort det blir etterforsket.

Å vurdere 
– å analysere/å studere/å 
bestemme.

Krenkende 
– ydmykende. Når det gjøres 
overtramp mot noen. Det å tvinge 
noen til å bli med på eller la seg 
utsette for handlinger de ikke 
ønsker, eller å karakterisere en 
person med nedsettende ord og 
beskrivelser.

Å handle 
– å gjøre noe.

• Hva betyr rasisme for deg?
• Hva tenker dere om diskriminering 

og rasisme i Norge?
• Hva kan man gjøre når man 

opplever diskriminering eller 
rasisme?

?
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OĚƑ�ŒîŠ�ēƭ�ǶŠŠĚ�ŞĚƑ�ĿŠĲūƑŞîƙŏūŠɇ� 
Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering 
på grunn av etnisitet og religion www.regjeringen.no/
contentassets/589aa9f4e14540b5a5a6144aaea7b518/handlingsplan-
mot-rasisme_uu_des-2019.pdf 
Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer www.
regjeringen.no/contentassets/b2a6fd21c6a94bae83d5a3425593da30/
handlingsplan-mot-diskriminering-av-og-hat-mot-muslimer-2020-2023.
pdf 
Handlingsplan mot antisemittisme www.regjeringen.no/contentassets/16f
1826b438748f1991b606f0b194ea6/8041-handlingsplan-antisemittisme-
7k.pdf  

4 Hva kan man gjøre når  
man har problemer med  
sin mentale helse

Mål: Få tips til hva man kan gjøre når 
man føler seg nedstemt.

Ordliste: 
Mentalt sett 

– når man har mental helse i fokus. 
Smertefullt 

– vondt. 
Forskjellig 

– ulikt. 
Å trene 

– å være fysisk aktiv.

Drive med kunst/ kunstarbeid 
– for eksempel male, synge, spille 
teater, danse eller skrive dikt.

Å forsøke
 – å prøve.

Isolert / isolasjon 
– å være alene, å ikke oppsøke 
andre. 

• Hva synes du hjelper når  
du er litt lei deg? 

ʔ� +YD�V\QHV�GX�RP�WLSVHQH�L�̬OPHQ"
• Hvordan kan du hjelpe noen du 

kjenner som har det vanskelig? 

?
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5 Hvordan identiteten  
ŒîŠ�ċŕĿ�ƎĆǄĿƑŒĚƥ�îǄ�Ć�ǷǋƥƥĚ� 
til et nytt land

Mål: Anerkjenne at migrasjon kan  
gi en følelse av tap og være en grunn 
til mental uhelse. 

Ordliste: 
Identitet 

– svarer på spørsmålet: ”Hvem 
er jeg”? Hvem man er handler 
blant annet om hvilke roller man 
har i relasjon til andre og hvilke 
egenskaper man har.

Migrasjon 
ʇ�HU�̭\WWLQJ�IUD�HWW�VWHG�WLO�HW�DQQHW�

Tilhørighet 
– en følelse av å være en del av  
et fellesskap.

Fremmedgjøre 
– gjøre (en person) fremmed, 
ubetydelig.

Deprimert 
– å føle seg tom, føle at ingenting 
lenger betyr noe eller gir glede.

Engstelig – bekymret, redd.
Tilstand 

– hvordan man føler seg. 
Rollereversering 

– når mennesker bytter roller  
(f.eks. når barn blir gitt ansvar  
som egentlig voksne skal ha).

Oppdragelse 
– alt man gjør for å hjelpe barn til å 
leve og til å utvikle seg.

Integrering 
– når minoritetsgrupper blir en 
naturlig del av et storsamfunn, og 
minoritetsgrupper og majoriteten 
blir påvirket av hverandre.

ʔ� 7HQNHU�GX�DW�§�̭\WWH�WLO�HW�DQQHW�
land påvirker hvordan man føler 
seg?

• Hva kan man gjøre for å ha det 
bedre med seg selv, selv om det  
er vanskelig å bo i et nytt land? 

• Hvordan kan du holde det gamle 
levende samtidig som du føler at 
du hører hjemme i Norge? 

• Hva har du lært om dine egne 
VW\UNHU�JMHQQRP�§�̭\WWH�WLO�HW�Q\WW�
land?

• Hva liker du best i det nye landet 
ditt?

Hvis dere vil snakke mer om 
dette, kan dere se på materiellet 
til «Jeg er». Det handler nettopp 
ūŞ�ĿēĚŠƥĿƥĚƥ�ūĳ�ūŞ�Ć�ƑĚēĚǶŠĚƑĚ�
seg selv i et nytt land. 

?
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6 Hvordan dårlig økonomi  
kan påvirke mental helse 

Mål: Økt forståelse for at dårlig øko-
nomi kan ha konsekvenser for både 
fysisk og mental helse. Anerkjennelse 
av følelser noen kan kjenne på. 

Ordliste:
Dårlig økonomi / råd 

– når det er vanskelig å kjøpe mer 
enn det aller mest nødvendige eller 
ikke har kontroll over egen økonomi.

Utfordrende – vanskelig.
Fattigdom 

– mangel på viktige ressurser/ting.
Regning 

– faktura, noe man må betale. 
Individet – personen.
Forventinger

 – det man tenker skal skje.
Arbeidsmarked 

– tilbud av, og etterspørsel etter, 
MREE�LQQHQ�HW�JHRJUD̬VN�RPU§GH�

Arbeidsledighet 
– når man ikke har en jobb.

Gå på trygd 
– å få støtte fra staten når man ikke 
kan jobbe selv. 

• Hvordan tenker man på økonomi  
i ditt hjemland? Er det annerledes 
enn i Norge?

• Hva kan man gjøre når man 
opplever å ikke ha råd til å kjøpe 
alt man vil?

• Hvordan kan dårlig økonomi på virke 
mental og fysisk helse? Hva kan 
man gjøre for at det føles bedre?

• Hvordan kan barna delta på aktivi-
teter, selv om man har lite penger?

Tips! Komme seg ut på tur i 
naturen – det er gratis! Eller 
engasjere seg i en frivillig 
ūƑĳîŠĿƙî��ƙŏūŠɍ�'Ěƥ�ǶŠŠĚƙ�ƭŕĿŒĚ�
ordn  inger med gratis utlån av 
utstyr til fritids  aktiviteter for 
barn, enten gjen nom BUA (www.
bua.io), kom munale instanser 
eller andre organisa sjoner. 

Fritidskortet har som mål at 
ǷĚƑĚ�ƭŠĳĚ�ƙŒîŕ�ǄĉƑĚ�ŞĚē�Ŀ�ĲîƙƥĚɈ�
organi serte fritidsaktiviteter. Se 
mer på https://bufdir.no/Familie/
fritidskortet/ 

En håndsrekning – N.K.S. sin 
støtte ordning for barn som 
lever i vedvarende lav inntekt. 
Pengene tildeles til alt som har 
å gjøre med fritids aktiviteter, 
utstyr og skole/læring. Ta 
kontakt med N.K.S. sentralt. 

?
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Tolk

1 Dine rettigheter 

Mål: Bli bevisst på sine rettigheter 
og sitt ansvar i møte med 
helsevesenet.

Ordliste:
Helsepersonell 

– personer som har autorisasjon 
HOOHU�OLVHQV��R̫HQWOLJ�JRGNMHQQLQJ��
til å jobbe med helse- og 
omsorgtjenester. 
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Behandling 
– noe man kan gjøre for å redusere 
et helseproblem.

Å klage – å si fra når man ikke er 
fornøyd med noe. 

Forsvarlig helsehjelp 
– å gi nødvendig og nok helsehjelp, 
med omtanke og respekt for 
pasienten. 

• Hvorfor er det viktig å be om tolk?
• Visste du at det var helsepersonell 

sitt ansvar å be om tolk? 
• Hva synes du kan være vanskelig 

med å be om tolk? 
• Hva syns du om å ha en tolk fra 

samme hjemland eller område 
som deg? 

• Hvordan kan du si ifra at du trenger 
tolk når du ikke snakker norsk? 

Støttesvar: Er det noen i familien  
eller vennene dine som kan hjelpe  
deg å si ifra at du trenger tolk? Si 
også tydelig ifra til fastlegen at 
du trenger tolk hvis fastlegen skal 
henvise deg videre. 

Hvis du vil dele: Har du hatt en  
dårlig tolkeopplevelse?

Øvelse: Hvordan be om tolk? / 
Hvordan klage på en tolk?

2 Hva er en tolk? 

Mål: Økt forståelse for hvorfor tolken 
P§�Y¨UH�NYDOL̬VHUW�RJ�LNNH�NDQ�Y¨UH�
en bekjent eller et familiemedlem.

Ordliste:
.YDOL̬VHUW�

– utdannet og har lisens  
til å jobbe som tolk.

Taushetsplikt 
– plikt til å holde informasjon 
hemmelig.

«Part i saken» 
– noen som kan bli påvirket 
 av avgjør elsene du tar/
informasjonen du får/gir.

Inhabil 
– når en person kan ha egne 
interes ser i en sak, og ikke  
er nøytral.

Pårørende 
– personer som har rett på 
informasjon om helse til pasienten.

• Hvorfor er det viktig at tolken  
HU�NYDOL̬VHUW"

• Har du hørt om at noen barn 
har blitt bedt om å tolke for sine 
foreldre? Hvorfor har ikke ansatte 
i helsevesenet lov til å bruke 
venner, barn eller andre i familien 
til pasienten/brukeren som tolk? 

?

?
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• Hvorfor er alt du sier hos legen 
taushetsbelagt? 

Støttesvar: En grunn er at det kan 
være vanskelig for en datter må si  
til moren sin at hun har fått 
uhelbredelig kreft og har ikke så 
lenge igjen å leve. Det handler også 
om medisinske uttrykk som må 
forstås helt korrekt. 

3 Ditt ansvar/rolle som pasient

Mål: Økt bevissthet rundt  
sitt eget ansvar.

Ordliste
- Avbestille – kansellere, å si ifra 

at man ikke kan komme. 
- Forberede 

– gjøre forarbeid, planlegge. 
- Snakke i munn på hverandre

 – snakke samtidig, avbryte.

• Hva er du ansvarlig for å gjøre  
når du har sagt til legen at du 
trenger tolk til legetimen?

• Har du brukt tolk på telefon? 
Hvordan var det?

• Hvilke tolkeformer ble det nevnt  
L�̬OPHQ"

?


