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Har du noen gang fått 
et vanskelig brev fra 
kommunen?

Ungdommer har kranglet 
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De mener at politiet 
behandler dem dårlig. 
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psykologspesialist, 
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– Dette er ikke en bok full av regler. Den skal heller være 
en inspirasjon. Vi i kommunen leverer tjenester til folk som 
bor her. 
Det sier Svein Jørgen Kjenner Johansen. Han er kommu-
nikasjonsrådgiver. Han jobber i Utviklings- og kompetan-
seetaten (UKE). 
De ansatte i kommunen fikk den nye språkprofilen som 
heter «Slik skriver vi i Oslo kommune». Dette er de viktig-
ste rådene:

1. Start med den viktigste informasjonen
2. Gjør det enkelt å finne fram i teksten
3. Velg ord som mottakeren forstår, forklar faguttrykk
4. Få tydelig fram roller og ansvar
5. Sett punktum, og skriv kort når du kan

Fornøyd politiker
–Undersøkelser har vist at én av tre ikke forstår en del av 
informasjonen de får fra det offentlige. Det sier byrådsle-
der Raymond Johansen (Ap) til UKEs nyhetsbrev.
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Oslo kommune har fått 
ny plan for klart språk 

Det er Randi Kvåle Iversen som har ledet arbeidet med 
språkprofilen. Hun er klarspråkansvarlig i UKE. Hun sier 
språkprofilen er for alle ansatte, og at ledere må gå foran 
med et godt eksempel.

Mye arbeid ligger bak
Flere etater i Oslo kommune har jobbet med klart språk i 
mange år allerede. De som har laget den nye språkprofi-
len, har lært mye av dem, forteller kommunikasjonsrådgi-
ver Kjenner Johansen.
– Plan- og bygningsetaten har for eksempel vært veldig 
flinke. Vi har også sett på hva som er gjort i andre kommu-
ner. Dessuten har vi lært av Direktoratet for forvaltning og 
ikt (Difi), sier han.
Svein Jørgen Kjenner Johansen forklarer hvordan den nye 
språkprofilen passer for minoritetsspråklige.
– Profilen er for alle innbyggere i kommunen. Men jeg tror 
at det nye klare språket vil passe godt for minoritetsspråk-
lige. Det samme gjelder for eksempel eldre, sier han.
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FAKTA: 
Byrådet i Oslo satte i gang et prosjekt om klart 
språk i fjor høst. I januar fikk Utviklings-og kom-
petanseetaten (UKE) i oppgave å lage en felles 
språkprofil for Oslo kommune. Oslo kommune be-
står av 50 virksomheter og om lag 53 000 ansatte. 
Språkprofilen ble lansert 13. september.

Har du noen gang fått et 
vanskelig brev fra kommu-
nen? Nå har Oslo kommune 
laget en plan for hvordan 
de ansatte kan skrive mer 
forståelig.

Seksjonsleder i Grafisk og innholdsdesign, Mette Kathrine Pedersen, og klarspråkleder 
Randi Kvåle Iversen er veldig fornøyd med kommunens nye språkprofil.

Kommunen hjelper oss mye. Men noen 

ganger er informasjonen fra kommunen 

vanskelig å forstå. Det vil Oslo kommune 

gjøre noe med. Derfor har de laget en bok 

med råd til sine ansatte. Boka kaller de en 

språkprofil.

Av: Are Vogt Moum
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Bruker mannen som tolk
– Én grunn er språket. Kvinnene forstår ikke norsk når de 
kommer til Norge. Så mange blir gravide den første tiden i 
Norge. De vet ikke hvor de kan få prevensjon. De kjenner 
ikke rettighetene sine. Fastlegene har liten tid til hver pasi-
ent. Derfor får ikke alle kvinnene god nok informasjon. Flere 
bruker også mannen som tolk. Det er fordi de ikke vet at 
de har rett til tolk. Hvis mannen er imot prevensjon, kan det 
hende at han ikke oversetter riktig når kona spør legen om 
prevensjon.

Tror prevensjon gir sykdom
Mange kvinner blir gravide uten å planlegge. Det er dessu-
ten mange som får flere barn kort tid etter hverandre. Det er 
ikke alle som vet at kondomer er gratis, og mange vet ikke 
om femidom. Cirka 20 prosent av somaliske kvinner får ikke 
tak i den prevensjonen de egentlig trenger og ønsker seg, 
viser forskningen til Gele.

– Det kan også være kulturelle og religiøse grunner til at 
noen kvinner ikke bruker prevensjon. De mener at det ikke 
er tillatt i islam. Noen tror også at prevensjon kan forårsake 
alvorlige sykdommer som kreft.

Abdi Gele er forsker ved Folkehelseinstituttet. Han har skrevet en artikkel om somaliske 
kvinner og prevensjon.  Foto: Nareen Mizoory

Somaliske kvinner 
trenger mer informasjon 
om prevensjon
Somaliske kvinner får 
flere barn enn andre nor-
ske kvinner. De får fire 
barn hver i gjennomsnitt. 
Andre norske kvinner får 
cirka to barn hver. 

Gele forteller at imamer og lærde i den islamske verden har 
forskjellig syn på prevensjon.
– I den arabiske verden er det mange lærde som sier at det 
er lov med prevensjon. Det er fordi islam sier at det skal 
være passe avstand mellom barna. Det finnes mange ek-
sempler på informasjonskampanjer om prevensjon i islam-
ske land. Det er forskjellige tolkninger av islam i ulike land.

Sosiale normer
Press fra andre somaliere kan føre til at kvinnene ikke bru-
ker prevensjon.
– «Du er ung, du har tid, du kan få et barn til nå», er det 
mange som får høre. Det er en norm blant en del somaliere 
at kvinner ikke trenger å vente med å få flere barn.

Likevel finnes det mange eksempler fra utlandet på at god 
informasjon fungerer. Når kvinnene får vite hvordan de skal 
få tak i prevensjon og de får ny informasjon om hva islam 
sier, kan de forandre mening. Gele tror det vil være nyttig 
å få imamer med på laget. Det har vist seg å virke når det 
gjelder for eksempel kjønnslemlestelse. Når imamene en-
gasjerer seg og forteller hva islam sier, er det flere som lyt-
ter, forklarer han.

I artikkelen står det at ganske man-

ge kvinner vil bruke prevensjon. 

Men det er likevel ikke alle som 

bruker det. Abdi Gele har forsket 

på hvorfor det er slik.

Av: Are Vogt Moum
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Dobbelt så vanskelig 
for innvandrere
Psykisk helse er viktig, uansett hvem 
man er. Popovac, som selv kom som 
krigsflyktning fra Bosnia i 1993 snak-
ker spesielt om innvandreres psykiske 
helse. Undersøkelser foretatt av Sta-
tistisk sentralbyrå viser til at 15-20% av 
innvandrere rapporterer at de har store 
psykiske plager at de behøver medi-
sinsk hjelp, hos resten av befolkningen 
ligger det på 5%.
– Er det nesten dobbelt at det forekom-
mer psykiske vansker hos innvandrere 
enn hos den øvrige befolkningen, kon-
staterer Popovac.

Redder sitt eget liv, 
mister noe av seg 
selv
– Det handler om identitet, eller rettere 
sagt tapet av identitet.
Popovac forklarer at når en person 
flyktet eller immigrert, så kan personer 
tape en del av både identitet, sosiale 
roller og kompetanser. Han beskriver 
flukt slik at selv om en person redder 
sitt eget liv, så vil personen miste noe 
av seg selv.

– Når man er på flukt tenker man ut 
av instinkt at det stedet man flykter til, 
vil være bedre enn stedet man flykter 
fra. Han forklarer at dette handler om 
kroppens forsvarsmekanisme, at man 
ved å håpe på noe bedre setter ang-
sten i sjakk.
Vanskeligheter etter migrasjon er noe 
mange kjenner på i tiden etter både 
flukt og immigrasjon. Igjen handler 
det om tapet på identitet.
– Hva gjør man når den perfekte fasa-
den man hadde innbilt seg, begynner 
å sprekke?
– Vi mennesker speiler oss i andre, og 
plutselig finner du ikke lenger deg selv 
i omgivelsene.
 
Fysisk aktivitet og 
kosthold er viktige 
faktorer
– Kropp og sjel henger sammen, ta 
derfor vare på begge to. Videre forkla-
rer han at gode relasjoner i tillegg til et 
sosialt nettverk er med på å forebygge 
psykisk uhelse. Han snakker videre 
om tiltak myndighetene burde foreta. 
Spesifiserte tilbud for innvandreres 
psykiske helse er et viktig skritt i riktig 

retning ifølge psykologen. Minoriteter 
faller ut da de samme tjenestene gis 
til alle. 

“Kjærlighet”: Lær barna å gi og ta 
imot kjærlighet.
“Unngå sosial isolasjon”: Felles-
kap, vennskap og gjenkjennelse.
“Tro”: I kjærlighetens navn.

Livet etter flukt 

“71 prosent av innvandrere har opplev uro/anspenthet i løpet av de siste 3 månedene”. Foto: Sofie Sanni Nøstdahl

På Verdensdagen for Psykisk Helse 
holdt psykologspesialist, Zemir Popovac, 

et foredrag om psykisk helse hos innvandrere 
på Granstangen Skole.  

FAKTA: 
– 71% av innvandrere svarer ja 
da de blir spurt om de har opplev 
uro/anspenthet i løpet av de sis-
te 3 månedene, noe kun 49% av 
den øvrige befolkningen svarer 
at de føler på.

– 23% av innvandrere svarer at 
de føler på angst og nedstemthet 
i så stor grad at det ødelegger 
for arbeid og skole. Hos den øv-
rige befolkningen ligger tallet på 
10%. g -foreninger? Hva er deres 
rolle i dette arbeidet? Hva krever 
regjeringen av dem? Jeg er ikke 
i tvil om at mange innvandreror-
ganisasjoner og -foreninger gjør 
en kjempejobb for integrering og 
inkludering i det norske samfun-
net, men jeg mener at det ikke er 
nok.

Av: Stine Sanni Nøstdahl
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Helsedirektoratet har laget en nettside som heter Zanzu, 
min kropp i ord og bilder. Den er for ungdom og unge voks-
ne som ikke kan mye norsk. Den er også laget for dem som 
skal snakke med ungdom og unge voksne om sex og kropp.
Nettsiden er på enkel norsk. Den er også oversatt til ara-
bisk, engelsk, farsi, polsk, somalisk og tigrinja.

Sex er viktig for alle
Helseminister Bent Høie (H)  sier til Utrop at god seksuell 
helse er viktig for alle mennesker.

– Alle mennesker har rett til god seksuell helse. Det er en 
menneskerettighet. Alle har rett til å leve ut sin egen seksu-
alitet hvis den ikke skader eller krenker andre.
Helseminister Bent Høie snakker ofte om at mennesker 
både har en fysisk og en psykisk helse.

– Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psy-
kisk. God seksuell helse er med på å holde oss friske. Den 
får oss til å ha det bra. Dårlig seksuell helse gjør at vi kan 
bli syke og lei oss.

– Zanzu gir gode svar
Det finnes veldig mye informasjon om sex på internett. Mye 
er bra, mye er ikke bra. Derfor er Høie veldig glad for at 
Helsedirektoratet har laget zanzu.no.

– Zanzu.no samler kvalitetssikret kunnskap og informasjon 
på ett sted. Du kan gå inn på zanzu.no på nettet. Du finner 
svar på mye du lurer på om kropp, seksualitet, glede, ret-
tigheter og lover. På zanzu.no finner du informasjon på syv 
forskjellige språk. Det kan hjelpe deg til å gjøre de beste 
valgene for deg, sier Høie.

“Fra lanseringen av den nye nettsiden zanzu.no på Riverside, Grønland i Oslo”. Foto: Helsedirektoratet

Ny nettside om kropp 
og sex for nyankomne

Lurer du på noe om sex og kropp og graviditet? Du får mange svar på nettsiden 

zanzu.no

Av: Eva Alnes Holte
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Elever med kort botid er mye borte fra skolen. Hvorfor er det slik? 
Det vil Oslo kommune finne ut.
Oslo kommune vil vite mer om elever 
fra andre land på videregående sko-
le. Derfor samarbeider kommunen 
med forskere om et nytt prosjekt. I 
prosjektet skal forskere snakke med 
elever på Kuben videregående skole. 
Forskerne skal intervjue elever som 
har bodd kort tid i Norge.

– Disse elevene kan ha problemer 
med å gjennomføre videregående 
skole, men vi vet ikke hvorfor. Vi tror 
én grunn kan være problemer med 
helsa. En annen grunn kan være opp-
levelsene deres før de kom til Norge. 
Vi ønsker å finne ut mer om helsa 
til elevene. Vi skal snakke med 150 
elever på Kuben videregående skole.

Det sier Aida Kreso. Hun jobber for 
Helseetaten i Oslo kommune, og hun 
er leder for prosjektet. Forskere fra 
Folkehelseinstituttet samarbeider 
med Oslo kommune om prosjektet.

Viktig at unge deltar i 
samfunnet
Forskerne skal spørre elevene om 
venner, trivsel, psykisk helse og kost-
hold. De vil bruke tolk når det er nød-
vendig.

– Det at unge deltar i samfunnet, er 
viktig. Da trives de bedre og er friske-
re. Derfor vil vi vite hva elevene gjør 
i fritiden. Vi vil finne ut mer om hva 

kommunen kan gjøre for ungdom-
mene. Det er viktig at ungdommene 
føler seg som en del av samfunnet.
Forskerne skal også snakke med læ-
rere i Oslo. Lærerne skal gå på kurs. 
De skal lære mer om hvordan de kan 
snakke med elevene om psykisk helse.

– Vi har utviklet et undervisnings-
materiell som heter Sunn start. Vi vil 
gjøre det lettere for lærerne å snakke 
med ungdommene om psykisk helse. 
Opplegget er lett å bruke. Språket er 
lett å forstå. Vi mener at det er eleve-
ne som vet mest om sitt eget liv. Læ-
rerne skal veilede dem, ikke fortelle 
dem hva de må gjøre.

 “Forskere skal snakke med 150 elever på Kuben videregående skole. (Illustrasjonsfoto)”. Foto: Jeanette Sandbæk Håland

De skal snakke med unge 
innvandrere om helse

Av: Are Vogt Moum
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Ungdommer har kranglet med politiet 
i Oslo. De mener at politiet behandler 
dem dårlig. 

Bogerud er et sted sør i Oslo. Der bor det mange innvandre-
re. I slutten av juli kranglet ungdommer med politiet på Bo-
gerud. Det var mange ungdommer i nærheten av T-bane-
stasjonen. Ungdommene sier at politiet kom dit uten grunn. 
De hadde køller og var veldig sinte, sier ungdommene. NRK 
og flere aviser har skrevet om dette.

Politiet er ikke enig med ungdommenes historie. Politiet 
hadde fått en melding om at en person hadde truet en an-
nen med kniv. Derfor måtte de komme til stedet, sier de. 
De sier at ungdommene ikke gjorde som politiet sa. Derfor 
måtte politiet være strenge. Politiet sier også at de jobber 
mye med å bli kjent med ungdommene. De gjør mye for at 
ungdommene skal forstå jobben til politiet, sier de.

I noen byer i Europa og USA slåss ungdom ofte med politiet. 
Ungdommene liker ikke politiet. De stoler ikke på dem. Det 
finnes også noen problemer i Norge. Bare halvparten av 
ungdom med foreldre fra Afrika og Asia stoler på politiet. Det 
viste en rapport i 2017. Det er viktig at ungdom kan stole på 
politiet. Da kan politiet gjøre en god jobb, sa forskeren som 
hadde skrevet rapporten.

Politi og hudfarge
Elvis Chi Nwosu er er folkevalgt (Ap) i Oslo bystyre og for-
teller at han ofte blir kontaktet av ungdommer i Oslo sør 
som sier de blir trakassert, stereotypisert og mishandlet av 
maktsyke politifolk.

– Ungdommen mener at deres hudfarge og måte å være 
på er grunnen til at politiet behandler dem dårlig. Slik skal vi 
ikke ha det i en etnisk mangfoldig by som Oslo, skriver han 
i en epost til Utrop.
Nwosu forteller at han har fremmet et forslag om en hand-
lingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet i Oslo bystyre 
via Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe.

Elvis Chi Nwosu vil ha en handlingsplan for politiet. 
– Jeg er sikker på at Oslo trenger en egen handlingsplan 
rettet mot barne- og ungdomskriminalitet. Politiet kan ikke 
drive med sosialarbeid, men er nødt til å reagere når det 
er alvorlige ordensproblemer. Jeg savner bydelspolitikere 
som kjenner nabolaget og ungdommene og har kulturkom-
petanse. Det vi har i dag, er politi som kjører rundt Oslo sør 
med sine dieselbiler og venter på at noe skal skje. Etniske 
minoritetsungdommer kan av og til bli høyrøstede og frekke 
pga. av sin bakgrunn. Derfor er kulturkompetanse og kultur-
sensitive tilnærminger viktig hvis politiet ønsker bygge tillit, 
skriver han.

“Politiet sier også at de jobber mye med å bli kjent med ungdommene.” Foto: Internet

Ungdommer 
stoler ikke på politiet

Av: Are Vogt Moum
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Eldre innvandrerne 
forteller at de har mye 
dårligere helse enn nord-
menn på samme alder. 
– Vi må gjøre mer for å 
hjelpe eldre innvandre-
re, sier seniorrådgiver i 
Folkehelseinstituttet.

Unge innvandrere er friskere enn an-
dre. Det er de friskeste som kommer 
for å bo i et nytt land. Men når innvan-
drerne blir eldre, får de større proble-
mer med helsa. De er mer plaget av 
sykdom enn andre på samme alder.
Eldre innvandrere forteller om mye 
dårligere helse enn folk født i Norge.

– Innvandrere har ofte hatt tunge job-
ber. De har måttet lære seg et nytt 
språk. De har kanskje reist fra fami-
lien, og de har kommet til et land der 
kulturen er helt annerledes. Noen har 
opplevd diskriminering, og mange 
faller aldri helt til ro i det nye landet 
sitt. Det er også flere grupper av el-
dre innvandrere som har livsstils-
sykdommer, forklarer Ragnhild Stor-
stein Spilker.

Øker fort
Spilker har arbeidet med kunnskap 
om eldre innvandreres situasjon i 
flere år. Hun jobber på Folkehelsein-
stituttet. Hun vil at vi skal gjøre mer 
for de eldre innvandrerne. Det blir 
nemlig flere og flere av dem i Norge. 

Det er ikke så mange nå, men i åre-
ne som kommer, vil antallet øke fort. 
Det viser statistikk fra SSB. I Oslo har 
en noen av eldresentrene allerede 
fått en flerkulturell brukergruppe.

– Hva kan kommunene gjøre?
– Det er viktig at eldresentre og an-
dre tilbud blir mer tilpasset innvan-
drere. Aktivitetene der kan være vel-
dig typisk norske. Det gjelder også 
maten. Mange innvandrere vil kunne 
føle seg annerledes og utenfor. Jeg 
har sett flere eksempler på at eldre-
sentre ikke tenker så mye på dette. 
Det gjelder også eldresentre på ste-
der der det bor mange innvandrere.

– Finnes det noen gode tilbud for 
eldre innvandrere?
– Ja, på Grønland i Oslo for eksem-
pel har det fungert bra. Der er det 
særlig mange pakistanske innvan-
drere som har brukt kommunens til-
bud. Men det er åpent for alle.

– Forebygging er viktig
Spilker mener at det er viktig å se 

fremover. Vi kan gjøre mye mer for 
de eldre innvandrerne. Vi må job-
be med forebygging og helsefrem-
ming og skape møteplasser der eldre 
innvandrere føler seg hjemme.

– Kan det være en løsning med 
eldrehjem der de ansatte snakker 
andre språk?
– Ja, men det bør være mer enn 
ett språk. I Sverige har de et syke-
hjem der alle snakker persisk, Persi-
kan. Men det har gjort at de ansatte 
har blitt dårligere i svensk. Så det er 
flere ting å tenke på her.

Spilker minner om at over 40 prosent 
av de ansatte på sykehjem i Oslo 
har minoritetsbakgrunn. Hun mener 
vi bør bruke dem på en bedre måte. 
Ansatte med minoritetsbakgrunn har 
språkkunnskap og kan kjenne bedre 
til kulturen til eldre innvandrere. Det 
beste vil være å forbedre tilbudet til 
innvandrere på de eldresentrene som 
allerede finnes, ikke å lage egne el-
dresentre for innvandrere, mener hun.

 “Eldre innvandrere forteller om mye dårligere helse enn folk født i Norge.”            

Vi må gjøre mer 
for eldre innvandrere

Av: Are Vogt Moum
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