
Regional konferanse om menneskehandel, negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

10 og 11 oktober Bodø

Haile, daglig leder THI
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Tverrkulturell Helseinfo (THI)

• THI er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2015
• THI gir helse informasjon til personer med innvandrerbakgrunn
• videreformidler offentlig tilgjengelige informasjonsmateriale
• arrangerer seminarer i samarbeid med interesse- og frivillige 

organisasjoner, og offentlige instanser som RVTS Nord og RVTS Sør.
• tilrettelegger for møter mellom innvandrergrupper og helsepersonell. 
• driver informasjonsformidling via nettsiden: 

http://tverrkulturellhelse.info/
• og via sosiale medier: 

https://www.facebook.com/tverkulturellhelseinfo/

http://tverrkulturellhelse.info/
https://www.facebook.com/tverkulturellhelseinfo/


THIs satsingsområder

• Informasjon om HIV/AIDS og andre seksuelt overførbare sykdommer

• Barneoppdragelse i Norge

• Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse



Informasjon om HIV/AIDS og andre seksuelt overførbare 
sykdommer

• Målet med tiltaket er å aktivisere og informere HIV-positive 
med minoritetsbakgrunn til å leve et tilnærmet normalt liv, uten 
stigmatisering og isolasjon. 

• engasjerer fagpersoner med innvandrerbakgrunn 

• samarbeider med HIVNorge, Aksept og med 
minoritetsforeninger.  

• gjennomfører seminarer og temakvelder

• De siste to årene har flere hundre personer blitt informert om 
HIV/AIDS og andre seksuelt overførbare sykdommer
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Barneoppdragelse i Norge
Økt kunnskap om barneoppdragelse blant foreldre med 

innvandrerbakgrunn

• Målet er økt kunnskap om barneoppdragelse i Norge, og kunnskap om 
barnevern. Prosjektet er basert på International Child Development 
Program (ICDP).

• 2016 – 2018 har ca 80 foreldre har gjennomført foreldreveiledningskurs 
(ICDP). I tillegg har THI gjennomført informasjons møter om 
barneoppdragelse på asylmottak, i minoritets menigheter,  og hos 
innvandrerforeninger.  

• THI opplever stor etterspørsel etter foreldreveiledningskursene. 



Kjønnslemlestelse (kll)

Prosjekt: Økt kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud

• Målet er å forebygge kjønnslemlestelse ved å informere og 
engasjere kvinner fra land som praktiserer kll.

• Kvinner som er utsatt for kll får informasjon om helsetilbud i 
Norge.

• THI arrangerer veilederkurs for minoritetskvinner fra aktuelle 
land

• Veilederne rekrutterer deltakere med samme landbakgrunn 
som dem, og de arrangerer temakvelder på morsmål.
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Kjønnslemlestelse…

• THI har med støtte fra IMDi gjennomført tiltak i 2016, 2017, og 
2018. 

• I 2016 gjennomførte 20 kvinner veilederkurs. Og disse har 
nådd ca 120 kvinner i sitt eget miljø, hovedsakelig i Oslo og 
Akershus.

• I 2017 arrangerte vi:
• Fagseminar 
• veilederkurs for kvinner med bakgrunn fra Somalia, Etiopia, 

Eritrea og Sudan.
• På slutten av året gjennomførte kvinnene selv  temakvelder.

• THI informerer ellers om kjønnslemlestelse på asylmottak, hos 
trossamfunn og på møter som arrangeres av 
minoritetsorganisasjoner



Samarbeid med RVTS Nord 2017 

• THI  og RVTS Nord gjennomførte et fagseminar og 
veiledningskurs i Tromsø.  

• På fagseminaret deltok ca.  25 kvinner.

• på veiledningskurset deltok 6 kvinner med bakgrunn fra 
Etiopia, Eritrea, og Somalia.

• Disse kvinnene videreformidlet kunnskapen til 46 kvinner.  

• RVTS Nord og THI planla opplegget sammen, rekrutterte 
deltakere, og organiserte fagseminaret.

• Dette tiltaket fikk støtte både fra Helsedirektoratet og RVTS 
Nord.



Samarbeid med RVTS Nord 2018 

• Etter avtale med RVTS Nord 
gjennomførte vi tiltaket i Mosjøen i 
april.

• 7 kvinner med bakgrunn fra Etiopia, 
Somalia, og Sudan ble rekruttert i tett 
samarbeid med Boba Ponjavic´, leder 
for Internasjonal kulturell forening i 
Mosjøen.  



Samarbeid med RVTS Nord 2018 …

• Kvinnene gjennomførte to dagers kurs og videreformidlet 
kunnskapen til 29 andre kvinner.  

• De som gjennomførte veilederkurset og etterfulgt av 
temakvelder fikk tildelt kursbevis.



Samarbeid med RVTS Nord 2018 ….

• RVTS NORD bidrar økonomisk, står for praktisk tilrettelegging 
og bidrar til at prosjektet blir gjennomført som planlagt

• THI rekrutterer og følger opp kandidater for veilederkurs 

• Sikrer at veilederne gjennomfører kurs og temakvelder

• THI sikrer at deltakere får kursbevis etter å ha gjennomført 
kurset. 

• THI har ansvar for å skrive årsrapport til RVTS NORD .  



Erfaring med å jobbe med dette tiltaket 

• Minoritets kvinner får økt innsikt om kjønnslemlestelse

• THI får utvidet nettverk og har styrket eget arbeid rettet mot kll

• THI får også anerkjennelse og kontakt med fagmiljøer og 
brukergrupper.  



Forbedringspotensialer

• Tiltaket bør utvides og tilbys til flere regioner i Norge

• Forpliktende samarbeid med helsepersoner, for eksempel 
helsesøstre

• Asylmottak og Voksenopplæringssentre bør bli mer kjent med 
tiltaket



Samarbeidspartnere

• RVTS Nord 

• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

• HivNorge

• Aksept 

• Amathea, 

• Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MiR) 

• Refstad transitt mottak i Oslo

• RVTS Sør – samarbeider om OK-veilederen Østlandet og 
Sørlandet, se: www.kvinneligomskjæring.no

• Helsedirektoratet

http://www.kvinneligomskjæring.no/


Støttespillere

• Integrerings- og Mangfoldsdirectoratet (IMDi) – støtter «Økt 
kunnskap om kjønnslemlestelse og helsetilbud til utsatte 
minoritetskvinner».  

• Helsedirektoratet (Hdir) – støtter - «Nei til stigmatisering av 
HIV-positive».

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) – støtter 
«Økt kunnskap om barneoppdragelse blant 
minoritetsforeldre». 

• Helle Bennetts Allmennyttige Fond 



Takk for oppmerksomheten 

Flott gjeng fra Mosjøen 


