
 

 

NSFs FAGGRUPPE FOR MIGRASJONSHELSE OG  
FLERKULTURELL SYKEPLEIE 

 

Konferanse om migrasjonshelse og flerkulturell 
sykepleie 

 
 
 
Dato:  21.-22. oktober 2019 
 
Sted: OsloMet, Pilestredet 42, 0166 Oslo 
 
Deltageravgift: Earlybird 950 kr for medlemmer frem til 20. september.  
Medlemmer 1200, ikke-medlemmer 1600. Medlemskap koster 350 kr/år.  
Benytt rabattkoden NSFMF. 
 
Avgiften inkluderer lunsj, kaffe og te.  
 
Påmeldingsfrist 04. oktober 2019. Begrenset antall plasser. 
 
Reisestipend: Faggruppen har fem reisestipend à 2000 kr, som skal kunne bidra til deltagelse 
for medlemmer fra andre helseregioner. Søknad om stipend sendes 
faggruppefmf@outlook.com innen 20. september. Tilbakemelding til søkerne gis 23. 
september. 
 
Lyst til å presentere eget arbeid? Mange sykepleiere har prosjekter knyttet til migrasjonshelse 
og/eller flerkulturell sykepleie på jobb eller i forbindelse med studier. Faggruppen er 
interessert i å bidra til at erfaringer som dette også kan komme andre medlemmer til gode! Vi 
inviterer derfor til å sende inn abstracts til «frie foredrag». Her kan du presentere prosjektet 
ditt i ca. 15 minutter. Abstracts må sendes inn til faggruppefmf@outlook.com innen 16 . 
september, tilbakemelding kommer 20. september. Abstractsene skal være på ca. 350 ord, og 
inneholde navn på forfatter, tema for prosjektet, metode, eventuelle resultater og relevans for 
andre medlemmer av faggruppen. Prosjektet kan være relatert til pågående eller tidligere 
forskningsprosjekter, studier, fagutvikling eller erfaringer fra arbeidshverdagen. De kan gjerne 
være knyttet til temaene for konferansen, men det er ikke et krav. 
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NSFs FAGGRUPPE FOR MIGRASJONSHELSE OG  
FLERKULTURELL SYKEPLEIE 

 

NASJONAL KONFERANSE OM MIGRASJONSHELSE 
Program 21. oktober 

 
09.00-10.00 Registrering 
 
10.00-11.00 FLERKULTURELT HELSEARBEID – introduksjon og velkommen! 
Med Tone Kristin Amundsen, Samisk rådgiver og prosjektleder, Helse Nord og Ida Marie 
Bregård, leder i NSFs faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie. 
Flerkulturelt helsearbeid er et sammensatt fagområde. Innledningsvis vil ulke temaer knyttet 
til likeverdige helsetjenester, migrasjonshelse og samisk helse belyses. 
 
11.00-12.30 SÅRBARE MIGRANTGRUPPER 
Med Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver RVTS Øst, Svein Dahle, seniorrådgiver NAV 
Grünerløkka og Ida Marie Bregård leder i NSFs faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell 
sykepleie og universitetslektor, OsloMet. 
Enkelte migrantgrupper kan i perioder være mer utsatt for utnyttelse, menneskehandel og 
andre negative omstendigheter, og vi møter disse pasientgruppene i alle deler av 
helsetjenesten. Denne bolken vil belyse hvordan helsepersonell kan bidra til å identifisere 
pasienter som er i sårbare situasjoner, og hvordan vi bistå dem best mulig. 
 
12.30-13.30 LUNSJ 
 
13.30-16.00 TORTUROVERLEVERE I HELSETJENESTEN 
Med Rolf Vårdal, fysioterapeut, Senter for migrajonshelse i Bergen, Birgit Lie, avdelingsleder 
ved poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus og Hilde Masvie 
Ydstebø, spesialsykepleier i Bærum kommune og Ana Carla Schippert, nestleder i NSFs 
faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie og avdelingsleder på Ski sykehus. 
Personer som har vært utsatt for tortur og annen umenneskelig behandling, risikerer å utvikle 
fysiske og psykiske senvirkninger. I tillegg kan pasientene oppleve retraumatisering i kontakt 
med flere deler av helsetjenesten. Her vil fokuset være viktigheten av å dokumentere tortur, 
på hva som kan hjelpe overleverne å leve videre, hvordan vi kan mobilisere deres ressurser, 
samt hvordan vi som helsepersonell kan forebygge retraumatisering.  
 
 
16.30-18.00 GENERALFORSAMLING FOR FAGGRUPPE FOR MIGRASJONSHELSE OG 
FLERKULTURELL SYKEPLEIE 
Alle medlemmer er velkomne! Informasjon om generalforsamling, samt innkalling og saksliste 
sendes til medlemmer i starten av september. 
 
 
18.00  KONFERANSEMIDDAG 
Alle deltagere er velkomne! Middagen koster 250 kr, i tillegg til konferanseavgiften. 

 



 

 

NSFs FAGGRUPPE FOR MIGRASJONSHELSE OG  
FLERKULTURELL SYKEPLEIE 

 

Program 22. oktober 
 
 
09.00-11.00 ELDRE INNVANDRERE I NORGE 
Med blant annet Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Oslo universitetssykehus, Rima 
Justine Rajendram, sykepleier med fordypning i migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, 
Svetlana Ssanova, spesialsykepleier Røyken kommune, Lisbeth Alnes Vestgarden, sykepleier 

og stipendiat, NTNU og Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i NSFs faggruppe for 
migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie og seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet.  
Andelen eldre innvandrere i Norge øker, noe som kan føre til utfordringer knyttet til utredning 
og behandling av blant annet demens. Samarbeid med pårørende er viktig, og denne bolken 
ser nærmere på hvilken kunnskap vi har på dette feltet i Norge, samt hvordan vi best kan 
tilrettelegge for godt samarbeid og likeverdige helsetjenester til pasientgruppen.  
 
11.00-12.00  LUNSJ 
 
12.00-14.00 HELSEKOMPETANSE, SPRÅKBARRIERER OG LIKEVERDIGE HELSETJENESTER 
Med blant annet Christopher Le, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Ragnhild Magelssen, 
Folkehelseinstituttet, Beate Lie Sverre, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
God helsekompetanse er viktig, både for å forebygge sykdom og for å forebygge 
helseforskjeller i befolkningen. Man ser likevel at det er forskjeller i den kunnskapen ulike 
pasientgrupper har om helse og helsetjenester. Denne bolken handler om hvordan vi kan 
tilrettelegge for gode helsetjenester, til tross for språkbarrierer og ulik forståelse av helse, 
sykdom og behandling.  
 
14.00-15.30 BARN, FAMILIE OG KVINNEHELSE 
Flere kollegaer deler av erfaring fra arbeid med barn, unge og kvinnehelse i ulike deler av 
helsetjenesten. 
 
 
 
15.30-16.00 AVSLUTNING OG TAKK FOR DENNE GANG! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


