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1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
Navn:

Marit By Rise

Akademisk grad:

PhD samfunnsmedisin
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Forsker
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NTNU

Arbeidsadresse:
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Postnummer:

7489

Sted:

Trondheim

Telefon:

73598768

Mobiltelefon:
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E-post adresse:

marit.b.rise@ntnu.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Asylsøkere og helsetjenester i Norge
(2012/1223)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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Asylsøkerne opplevde flere barrierer i tilgangen til og bruken av norske helsetjenester. De opplevde at
tjenestene ikke var tilgjengelige for dem på grunn av at de var asylsøkere. Asylsøkerne opplevde også
at det var vanskelig å finne fram i tjenestesystemet, og å akseptere og tilpasse seg måten tjenestene er
organisert på. Lang ventetid og mangel på kjennskap til fastlegens rolle ble opplevd som tydelige
barrierer. Asylsøkerne beskrev også kommunikasjonsproblemer, både ved bruk av tolk og i
interaksjonen mellom lege og pasient. Kommunikasjonen mellom lege og pasient ble beskrevet som
utilfredsstillende. Ifølge asylsøkerne førte barrierene til svekket tillit til at helsetjenestene kunne gi
den hjelpen som var nødvendig for å sikre god helse. Vanskelighetene førte også til at asylsøkerne
fryktet at helsen deres skulle bli dårligere.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studien ble gjennomført etter planen og endringsmeldingen. Masteroppgave ble levert i januar 2012
og deretter godkjent.
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