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Abstract 
Background: In Norway, the prevalence of diabetes mellitus type 2 is higher among 

immigrants compared with the general population. Ethnic minorities have worse glycaemic 

control despite more use of glucose lowering agents compared with Norwegians. Startkurs 2 

is offered to all patients with T2DM. With an increasing population of immigrants in the 

coming years it is needed for a culturally and language adapted diabetes education (startkurs 

2) for these patients.  

 

Methods: To explore whether the education for patients with T2DM in Norway is equal 

regardless of the patient´s ethnic background.  

 

Design: A quantitative approach was used to map whether the hospitals in Norway and 

districts in Oslo offer Startkurs 2 adapted to patients with minority background in 2018. 

Further, we investigated the contents of Startkurs 2 offered to immigrants with T2DM by 

exploring reports from the Startkurs 2 and by interviewing the organizer of the course.   

 

Results: In 2018, only two hospitals in Norway offered Startkurs 2 in languages other than 

Norwegian. Sagene, Alna, Grorud and Stovner are the districts in Oslo that offer Startkurs 2 

adapted to patients with minority background. The courses used certified interpreters and 

non-professionals with specific cultural knowledge. It was adapted to low health literacy and 

focused on teaching the patients how to avail themselves of health services. Recruitment of 

patients with minority background represents a challenge, several courses have been canceled 

due to low participation.  

 

Conclusion: The content of the courses in Oslo is highly adapted to minority patients, but the 

majority of immigrants cannot avail themselves of Startkurs 2, because the offer is 

unavailable to most of them. Currently there is not equal education for patients with T2DM 

regardless of their ethnic background.  
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Forord 
I arbeidet med denne prosjektoppgaven har vi utviklet oss faglig. Vi har utvidet vår kunnskap 

innenfor diabetes mellitus type 2 med vekt på opplæring av disse pasientene. Vi har også 

utformet en akademisk tekst, noe som har vært en veldig læringsrik prosess.  

 

Vi ønsket en oppgave som ville gi oss kunnskap og lærdom om hvordan vi som fremtidige 

leger kan øke kvaliteten på helsetjenester, og spesielt for de menneskene i samfunnet som er 

utsatt for sosial ulikhet i helse. Med dette som ønske følte vi at vår oppgave traff godt, og at 

allmennmedisin med innslag av samfunnsmedisin var et perfekt fagfelt for oss. Erfaringer og 

kunnskap vi har tilegnet oss i arbeidet med denne oppgaven vil vi ta med oss videre i arbeidet 

som leger. Uansett hvilken jobb vi har i fremtiden vil vi møte akkurat disse pasientene, med 

DMT2 og med innvandrerbakgrunn, som trenger helsetjenester som er tilpasset språk, kultur 

og helseinformasjonsforståelse. Som fremtidige leger har vi en enormt viktig oppgave med å 

tilpasse helsetjenestene slik at alle pasienter får et likeverdig helsetilbud. Vi vet at alle 

pasienter er forskjellige med ulike forutsetninger og helseinformasjonsforståelse, derfor 

gjelder det ikke bare å tilpasse helsetjenester til pasienter med innvandrerbakgrunn og DMT2, 

men også alle pasienter i Norge. 

 

Vi retter en stor takk til hverandre. Det har vært et godt samarbeid, der vi har utfylt, styrket 

og motivert hverandre. Vi har hatt gode faglige diskusjoner, og vi har erfart at med et godt 

samarbeid kan man nå langt.  

 

Vi vil takke vår veileder, Anh Thi Tran, for gode innspill og forslag slik at vi har klart å holde 

oss på riktig vei. Du har fulgt oss tett gjennom alle skriveperiodene. Takk for en rekke gode 

korrekturlesinger. Uten deg hadde vi ikke kommet i mål.  

 

Takk til Sagene frisklivssentral og Diabetesforbundet som møtte opp til intervju. Takk til alle 

på sykehusene som svarte på spørsmålene vi hadde angående Startkurs 2.  

 

Takk til Ada, Lovisas kjæreste og begges venninne, som har lest korrektur.  

 

 

Oslo, januar 2019 

Eva Lovisa Stjernqvist og Ane Vallner  
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1 Innledning  
1.1 Migrasjonstilstanden i Norge i dag 
I 2018 er 14,1% av befolkningen i Norge innvandrere. Polen, Litauen, Sverige, Somalia og 

Syria er de landene med flest innvandrere i Norge (1). Definisjonen av en innvandrer er en 

person som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre (2). I dag er hovedgrunnen for 

innvandring familie og arbeid, der familie er den klart største. Familieinnvandring deles inn i 

to typer: 1) familieetablering - stifte familie med en i Norge, 2) familiegjenforening - 

gjenforenes med familie som allerede er etablert i Norge. Innvandring på grunn av flukt 

hadde en topp i 2015/2016, men har falt etter dette. Denne toppen skyldtes flyktningkrisen 

som fant sted høsten 2015, der over 30 000 asylsøkere ankom Norge, flest fra Syria. 

Hoveddelen av flyktninger gjenutvandrer ikke. Flest innvandrere som blir drevet på flukt til 

Norge kommer i dag fra Asia og Afrika (3). I følge Statistisk sentralbyrå vil antall 

innvandrere øke i fremtiden, og denne veksten er kraftigst blant innvandrere i aldersgruppene 

over 40 år. I dag er under 5% av alle over 70 år innvandrere. Det er estimert at denne andelen 

øker til 24% i 2060 (4).  

 

1.1.1 Bosetning 
Innvandrere er bosatt i alle fylker i Norge, men det er store forskjeller i antall innvandrere 

mellom fylkene. Flest innvandrere er det i Oslo, der 25,1% av befolkningen er innvandrere. 

Akershus og Buskerud kommer etter med henholdsvis 16,3% og 15,7% innvandrere. 

Innvandringsandelen er lavest i Nordland fylke, med 9,1% (5). Når det gjelder Oslo ser vi 

forskjeller i andel innvandrere mellom de ulike bydelene. Færrest innvandrere er bosatt i 

Marka og på Nordstrand, med andeler på henholdsvis 10,9% og 14,3%. Ikke uventet finner vi 

flest innvandrere i Sentrum med 48,1% av innbyggerne, tett etterfulgt av Stovner, Søndre 

Nordstrand og Alna med henholdsvis 36,7%, 36% og 35,7% (6). 

 

1.1.2 Utdanningsnivå 
Utdanningsnivå varierer mye mellom innvandrere fra ulike land. Omtrent 50% av 

flyktningene som ble bosatt i Norge etter 1990 har ikke høyere utdanning enn grunnskole. 

Samtidig ser man at blant personer med høyere utdanning i Norge er det flere innvandrere 

enn etnisk norske - det er færre innvandrere som kun har videregående skole som utdanning 

enn etnisk norske. Innvandrere som har høyest utdanning kommer fra Nord-Amerika, Vest-
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Europa (utenom Norden) og Oseania, mens innvandrergruppen med lavest utdanning er fra 

Afrika og Asia (7). 

 

1.1.3 Sysselsetting 
I 2017 var arbeidsledigheten i befolkningen generelt 4,2%, mens arbeidsledigheten blant 

innvandrere var 9,9% (1). I følge en rapport skrevet av Fafo har innvandrere større 

vanskeligheter med å få seg jobb, de får seg oftere midlertidige jobber og en større andel 

innvandrere sammenlignet med etnisk norske har en utdanning som er overkvalifisert for den 

jobben de har (8). 

 

1.2 Helsetilstanden blant innvandrere 
1.2.1 Migrasjon 
Folkehelseinstituttet nevner en rekke faktorer under migrasjonsprosessen som påvirker 

helsen, spesielt den psykiske, men også den fysiske. For eksempel nevnes tilstanden før 

reisen, en eventuell fluktrute eller selve reisen, opphold i flyktningleir og til slutt ankomst til 

landet de bosetter seg i (9). Vi må huske at prosessen ikke stopper her, og at det er en rekke 

faktorer som vil kunne påvirke helsen etter ankomst til Norge. En studie utført av Wandel og 

kollegaer tar for seg endringer i matvaner hos sør-asiatere (Srilankere og Pakistanere) som 

har bosatt seg i Oslo. Studien viser at det har skjedd store endringer i matvanene deres 

sammenlignet med hvordan matvanene var i hjemlandet. Blant annet har de fått et høyere 

konsum av mettet og polyumettet fett - matvarer med høyt fettinnhold, som olje, kjøtt og 

helmelk. Mestring av det norske språket og høy utdannelse minsker risiko for denne 

økningen av fett i kostholdet (10).   

 

1.2.2 Sosial kontakt hos innvandrere 
Det å være gift og ha kontakt med venner og familie har vist seg å gi bedre leveutsikter (11). 

46% av innvandrere oppgir at de har lite kontakt med barna (sjeldnere enn hver måned). 

Sammenlignet med befolkningen som helhet, der 26% oppgir at de har lite kontakt med 

barna, er andelen mye større hos innvandrere (12). Den viktigste sosiale gruppen for 

mennesker er familien. Det er også viktig å ha gode og fortrolige venner for å kunne føle en 

tilhørighet til samfunnet og for livskvalitet. Over 80% av innvandrere oppgir at de har en 

fortrolig venn, som skiller seg fra befolkningen som helhet der 97% har en fortrolig venn. Det 

å være deltakende i organisasjoner og samfunn har også vist seg å gi bedre leveutsikter. 

Risikoen for å dø er større ved mindre sosial kontakt (11). Det er lavere deltakelse i frivillige 
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organisasjoner blant innvandrere enn resten av befolkningen, men det er vist en høyere 

deltakelse av innvandrere i religiøse –og innvandrerorganisasjoner (13).  

 

1.2.3 Innvandreres helsetilstand 
Statistisk sentralbyrå har fire ganger gjennomført levekårsundersøkelser blant innvandrere - 

den fjerde og siste er fra 2016 . Denne levekårsundersøkelsen inkluderer innvandrere mellom 

16-74 år med minste botid på to år i Norge. Forskerne har sammenlignet resultatene med 

befolkningen som helhet. I følge undersøkelsen er det ikke stor forskjell mellom andelen av 

innvandrere og resten av befolkningen som oppgir kronisk sykdom. Det er heller ingen stor 

forskjell mellom gruppene med tanke på om sykdom medfører funksjonsnedsettelse.  

Befolkningen som helhet oppgir oftere «noen begrensninger» enn «store begrensninger» i 

utførelse av hverdagsaktiviteter, men hos innvandrere samlet er det likedelt mellom disse to 

kategoriene. Det kommer også frem av undersøkelsen at det er de pakistanske og irakiske 

innvandrere som er landsgruppene sterkest rammet av nedsatt funksjonsevne. Helsetilstanden 

forverres med økende alder. Hos innvandrere er denne forverringen større enn hos resten av 

befolkningen, i befolkningen som helhet dobles andelen kronisk syke, mens blant 

innvandrere øker andelen tre ganger.  Undersøkelsen viser også at innvandrere trener mindre 

og røyker mer enn befolkningen som helhet. Innvandrerkvinner er mer overvektig enn resten 

av befolkningen (12). En studie utført av Jenum og kollegaer viser at det er betydelig lavere 

fysisk aktivitet blant sør-asiatere sammenlignet med vestlige. De forklarer at årsaken til dette 

kan være at kaldere klima øker barrieren for migranter til å utføre fysisk aktivitet utendørs 

(14).  

 

1.3 Språk, kultur og helseinformasjonsforståelse 
Pasient- og brukerrettighetsloven §3-5 sier at “Informasjon skal være tilpasset mottakerens 

individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. (…) 

Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og 

betydningen av informasjonen” (15). Kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell skal 

altså alltid tilpasses individet legen har foran seg – ikke bare rent språklig, men også med 

tanke på pasientens kultur og tidligere erfaringer. Samtidig viser det seg at personer som 

mestrer det norske språket godt, opplever mindre helseplager (2). Dette kan si noe om at 

kommunikasjon og informasjon mellom pasient og lege ikke alltid oppfyller lovens kriterier 

og at pasienter som ikke snakker godt norsk bør sikres slik at de kan få informasjon de 

forstår. På grunnlag av dette blir det naturlig å diskutere bruk av tolketjenester, utdype 
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begrepet kultur og dra linjen videre til begrepene helseinformasjonsforståelse og sosial 

ulikhet i helse.  

 

1.3.1 Bruk av tolk 
Selv om bruk av tolketjenester i helsesektoren ikke er regulert eksplisitt i egen lov, vil blant 

annet bestemmelsene om tilpasning av informasjon på bakgrunn av språk i pasient- og 

brukerrettighetsloven §3-5 medføre en plikt til å bruke tolk i situasjoner der pasienten ikke 

snakker eller forstår norsk. Samtidig er det viktig å være klar over at selv om språkproblemer 

kan løses gjennom bruk av tolk, så er kommunikasjon mer enn bare språk alene. Mæland og 

kollegaer forklarer dette problemet ved å beskrive «at vi ofte, selv om vi bruker de samme 

ordene, vil kunne forstå disse på helt ulike måter» (2). Når språkproblemet er løst, enten ved 

bruk av tolk eller at innvandreren lærer seg norsk, vil innvandreren fortsatt kunne ha 

problemer med å forstå nyanseringer som ligger bak språkbruken. De mangler 

erfaringsbakgrunn om kulturen etnisk norske har vokst opp og formet seg i. På bakgrunn av 

dette kan det oppstå misforståelser (2). 

 

1.3.2 Kultur 
Hva ligger så i erfaringsbakgrunn om kultur? Antropologen Clifford Geertz (16) har definert 

begrepet kultur: 

 

Siden	jeg,	i	tråd	med	Max	Weber,	hevder	at	mennesket	er	et	dyr	vevet	inn	i	et	nett	
av	mening	som	det	selv	har	spunnet,	forstår	jeg	kultur	som	disse	betydningsnettene,	
og	analysen	av	den	er	derfor	ikke	en	eksperimentell	vitenskap	på	jakt	etter	lover,	
men	en	fortolkende	en	på	jakt	etter	mening.	

 

Geertz mener altså at kultur dreier seg om nettverket av mening mennesket danner – som et 

edderkoppnett der mennesker spinner kulturen selv og nettet er meningsfundamentet. Dermed 

er kultur et slags meningsfellesskap. I utstrakt betydning vil det si at kultur kan læres å kjenne 

ved å beskrive og fortolke forhold og hendelser man observerer. Gjennom fortolkning av 

kulturens meningsfellesskap lærer man seg å kjenne den spesifikke kulturen (16). Metaforen 

om spindelvev forteller oss at kultur er en vedvarende prosess og menneskene er med på å 

påvirke kulturen – både bevisst og ubevisst (17).  

 

Hvordan kan vi så knytte dette til sykdom hos innvandrere? Ingstad (17, s. 40) forteller 

følgende  
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Når	antropologer	hevder	at	sykdom	er	kulturelt	formet,	betyr	ikke	dette	at	vi	ser	
bort	fra	den	fysiske	kroppen.	Det	vi	ønsker	er	å	belyse	det	samspillet	som	finnes	
mellom	de	biologiske	prosessene,	det	meningsinnholdet	som	individ	og	samfunn	
legger	i	lidelsen,	og	den	livssituasjonen	lidelsen	gjenspeiler	og	skaper.	

 

Dermed kan man snakke om prosessen som kalles kulturell formgivning av sykdom. 

Begrepet handler om at man ikke kan se på sykdom alene med et biologisk perspektiv, men 

den kroppslige sykdommen må ses i sammenheng med meningsfellesskapet Geertz snakket 

om (17). Innvandrere som har vokst opp i en annen kultur vil dermed ha en annen kulturell 

formgivning enn de i Norden har.  

 

1.3.3 Kulturens betydning for presentasjon av symptomer 
Ingstad hevder at sykdom blir formet av kulturen gjennom flere prosesser. Alle mennesker vil 

presentere symptomene sine gjennom fortolkning. Fortolkningen kommer av sosiale og 

kulturelle forhold, samt tidligere erfaringer – disse aspektene gjør at man lager seg 

forklaringer på symptomene som videre er viktig for om man kommer til å søke legekontakt. 

Derfor er det viktig som lege å være klar over at eksempelvis smertetilstander beskrives av 

innvandrere fra andre verdensdeler på en annen måte enn det vi er vant til i vesten. Det er 

også naturlig at vi mennesker planlegger hvordan vi presenterer symptomene – ofte 

presenterer man symptomene på en måte som vil styrke den fortolkningen man har gjort. Det 

kan tenkes at man gjør dette for å få den behandlingen som føles relevant. Legitimering av 

sykdom formes også av kultur. Ingstad forteller om en uformell rangering av sykdommer, der 

noen diagnoser er mer aksepterte enn andre avhengig av kultur (17). Eksempelvis vil mange 

si at en pasient med kreft vil får større aksept for sin sykerolle enn en pasient med diabetes 

mellitus type 2, som for mange ses på som en selvforskyldt sykdom. Kulturell legitimering av 

sykdom kan tenkes å komme til uttrykk i både sosiale sammenhenger og i helsesektoren. Det 

vil derfor kunne ha betydning for hvilken behandling og hvilke ytelser som tilbys. 

 

1.3.4 Sosial isolasjon hos innvandrere 
Det er viktig som lege å være klar over både språkutfordringer og kulturforskjeller både i 

direkte kontakt med pasienten, men også med tanke på hvilken påvirkning det har på resten 

av livet til pasienten. Lite språkkunnskap og annen kultur kan føre til at man trekker seg ut av 

sosiale sammenhenger – både på grunn av en følelse av å være uvelkommen i det norske 

samfunn, men også på grunn av en følelse at ens egne verdier blir satt på spill i samspill med 

noen med en helt annen kultur (2). Som nevnt tidligere i oppgaven deltar innvandrere mindre 

i enkelte sosiale sammenhenger. Språkkunnskap og kulturforskjeller som skissert ovenfor kan 
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muligens være en del av denne forklaringen. Et aspekt kan være at den sosiale isolasjonen 

griper inn i flere sider av pasientens liv. Det kan nemlig være vanskelig for helsearbeidere å 

komme i kontakt med de enkelte pasienter med innvandrerbakgrunn nettopp på grunn av 

denne sosiale isolasjonen – og dette regnes av Mæland og kollegaer for å være «den største 

trusselen mot innvandrernes helsetilstand» (2). 

 

1.3.5 Helseinformasjonsforståelse 
Nærliggende forklaringene om kultur og hvordan det påvirker sykdom, er begrepet 

helseinformasjonsforståelse (engelsk: health literacy). Selden og kollegaer (18) forklarer 

helseinformasjonsforståelse som graden av kapasitet individer har til å finne, prosessere og 

forstå helseinformasjon og bruke informasjon som omhandler helse. Det å kunne orientere 

seg i helsesystemet faller også inn under begrepet. Risikofaktorer for lav 

helseinformasjonsfortåelse er blant annet høy alder, lav utdanning, språkbarrierer, 

kulturforskjeller og kronisk sykdom. Lav helseinformasjonsforståelse fører til lite kunnskap 

om sykdom og behandling, dårligere helse, flere sykehusinnleggelser og økt dødelighet. 

Blant amerikanske pasienter er de som har størst behov for helsetjenestene de som har laveste 

forutsetning for å forstå informasjon som trengs for å orientere seg og fungere i helsesystemet 

(19).  

 

Risikofaktorene for lav helseinformasjonsforståelse presentert ovenfor er gjerne knyttet til det 

man kaller lav sosioøkonomisk status – lav inntekt og lav utdanning. Da blir begrepet om 

sosial ulikhet i helse aktuelt. Det viser seg nemlig at den sosioøkonomiske statusen er 

proporsjonal med subjektiv og objektiv helse – jo lavere sosioøkonomisk status, jo dårligere 

helse. Fattigdom er en sterk indikator for dårlig helse, og innvandrere fra ikke-vestlige land, 

unge og enslige er overrepresentert i denne gruppen (20). På bakgrunn av tidligere oppgitt 

fakta om innvandrerbefolkningen kan det tenkes at enkelte innvandrergrupper vil oppleve 

vesentlig dårligere helse enn den norske befolkningen sammenlagt. 
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1.4 Diabetes mellitus type 2 
Diabetes mellitus type 2 (forkortet: DMT2) er en sykdom karakterisert med hyperglykemi, 

insulinresistens og relativ insulinmangel (21).  

 

1.4.1 Patofysiologi 
Patofysiologien rundt DMT2 er kompleks. Pasientene har oftest både insulinresistens og 

relativ insulinmangel – disse kan oppstå som følge av både miljø- og genetiske faktorer (21). 

Studier viser at det er 40% livstidsrisiko for å utvikle DMT2 hvis man har en 

førstegradsslektning med samme sykdommen, og har man to førstegradsslektninger øker 

risikoen til 70% (22). Dette taler for en vesentlig genetisk komponent, men kan ikke alene 

forklare utviklingen.  

 

1.4.2 Mekanismer for utvikling av diabetes mellitus type 2 
Mekanismene bak utviklingen av relativ insulinmangel og insulinresistens er ikke fullstendig 

kartlagt. Enkelt forklart tenker man seg at det er en genetisk disposisjon som disponerer for 

beta-cellesvikt eller insulinresistens, uten at dette alene er utslagsgivende for å gi 

sykdommen. Hvis disponerte individer har miljørisikofaktorer som overvekt og 

kalorioverskudd, og i tillegg lav fysisk aktivitet kan dette føre til insulinresistens. Beta-

cellene klarer i mange år før DMT2 debuterer å kompensere ved å produsere mer insulin – i 

denne fasen ses hyperinsulinemi, insulinresistens og lett forhøyet blodglukose eller 

blodglukose som bare er lett forhøyet i forbindelse med måltider. Etter en stund klarer ikke 

beta-cellene å kompensere for insulinresistensen og det utvikles høy blodglukose og dermed 

DMT2. I tillegg vil hyperglykemi i seg selv kunne påvirke beta-cellenes funksjon og forverre 

insulinresistensen – det blir dermed en ond sirkel (21). Ikke alle med DMT2 har 

betacellesvikt, men hos de fleste ses en vesentlig reduksjon av antall beta-celler (22). 

Miljøfaktorer viser seg dermed å være viktig for utviklingen – det er for eksempel vist at 

prevalensen av DMT2 i urbefolkningen Pima er 5 ganger så høy for de som bor i USA versus 

de som bor i Mexico. Ved siden av DMT2 har de aller fleste av pasientene komorbiditet med 

hyperlipidemi og hypertensjon – dette gir økt risiko for kardiovaskulær sykdom. 

Karakteristika ved DMT2 og disse kardiovaskulære risikofaktorene kalles ofte metabolsk 

syndrom (21).  
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1.4.3 Risikofaktorer 
Risikofaktorer for utvikling av diabetes mellitus type 2 er blant annet familiær opphopning av 

DMT2, overvekt og fedme – særlig abdominalt fett, kardiovaskulær sykdom, hypertensjon og 

hyperlipidemi, kosthold, samt røyking (23, 24). I følge Folkehelseinstituttet viser 

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag at de med BMI over 30 har 20 ganger så høy risiko 

for å utvikle DMT2 sammenlignet med normalvektige med BMI på 22. Det har de siste årene 

blitt sett en økning av nordmenn med DMT2, noe som senere utdypes nærmere (23). Økende 

vekt og redusert fysisk aktivitet blir ofte brukt som en forklaring på denne økningen. 

Mekanismene bak hvordan overvekt fører til insulinresistens er som tidligere nevnt ikke 

fullstendig kartlagt. Men det viktigste å vite er kanskje at den mest effektive måten å 

reversere dette er vektnedgang - dermed er kosthold og mosjon alltid grunnmuren i 

behandlingen av diabetes mellitus type 2 (21).  

 

1.4.4 Prevalens av diabetes mellitus type 2 blant den norske befolkningen 
Folkehelserapporten, gitt ut av Folkehelseinstituttet i 2014 (tall sist oppdatert i 2016), har ut 

fra beregninger anslått at 216.000 nordmenn har kjent diabetes mellitus type 2 – dette utgjør 

4% av den norske befolkningen. Disse tallene er beregnet ut fra Reseptregisteret. I følge 

Folkehelseinstituttet forteller tallene fra Reseptregisteret at bruk av blodsukkersenkende 

medikamenter har økt fra 2,5% av befolkningen i 2004 til 3,5% i 2016. De siste 0,5% (av 4% 

totalt) er beregnet ut fra forventet andel som behandles kun med kost og mosjon. Man ser 

dermed en økning av mennesker i Norge med DMT2. Denne økningen kan komme av økt 

prevalens, at flere oppdager sin diabetes mellitus type 2 eller at de med diabetes mellitus type 

2 lever lenger. Diabetes mellitus type 2 ses hyppigere hos menn enn kvinner og prevalensen 

øker med økende alder (23).  

 

1.4.5 Prevalens av diabetes mellitus type 2 blant innvandrere i Norge 
En studie utført av Jenum og kollegaer i 2005 viser at det blant innvandrerbefolkningen er 

høyere prevalens av DMT2 enn blant den vestlige befolkning. Spesielt sør-asiatiske kvinner, 

med en prevalens på 27,5%. Prevalensen av DMT2 blant vestlige kvinner er derimot 2,9%. 

Det kommer også frem i samme studie at sør-asiatere har høyere risiko for å utvikle DMT2 

enn etnisk norske (14). Diabetes mellitus type 2 debuterer tidligere hos sør-asiatere og 

afrikanere enn hos etnisk norske (25). I 2000/2001 ble det gjennomført en helseundersøkelse 

med oversikt over helsen blant hele befolkningen i Oslo. Diabetes mellitus type 2 er økende 

med økende alder. I tillegg til høyere prevalens blant innvandrerbefolkningen er det 
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forskjeller mellom bydelene i Oslo, der det er høyere hyppighet av DMT2 i indre og ytre øst, 

enn i indre og ytre vest (26, 27).  

 

1.4.6 Risikogrupper 
Innvandrere med bakgrunn fra Sør-Asia og Afrika har større risiko for å utvikle DMT2, 

allerede i ung alder, enn etniske norske. Som tidligere nevnt er det høyere prevalens av 

DMT2 hos enkelte innvandrergrupper, sammenlignet med etniske norske. Tall viser også at 

DMT2 ses hyppigere blant de med lav utdannelse – som også er med på å styrke begrepet 

sosial ulikhet i helse som tidligere beskrevet (23). Risiko bør dermed vurderes ved overvekt, 

fysisk inaktivitet, DMT2 hos førstegradslektning og ved innvandrerbakgrunn. Videre bør det 

vurderes diagnostikk ved risikofaktorer som tidligere listet opp.  

 

1.4.7 Hvordan håndtere risikogrupper? 
Når det er vurdert at en etnisk norsk pasient er i risikosonen for DMT2 bør det brukes en 

risikokalkulator som diabetesrisiko.no. Deretter vurderes behov for videre blodprøver for å 

styrke mistanken. Når det gjelder pasienter med etnisk afrikansk eller sør-asiatisk bakgrunn 

bør man gå rett til blodprøver – her bør det tas HbA1c allerede fra 25 års alder med mindre 

det anses som svært lite sannsynlig at de er i risikosonen. Diabetes mellitus type 2 debuterer i 

tidligere alder og ved lavere vekt, og dermed vil ikke risikokalkulatoren være egnet for ikke-

etnisk norske (25). 

 

1.4.8 Diagnosekriterier 
Helsedirektoratet (25) har listet opp diagnostiske kriterier for DMT2: 

  

HbA1c	>	48	mmol/mol	(6,5	%),	eller		
Fastende	plasma-glukose	>	7,0	mmol/L,	eller	
Plasma-glukose	>	11,1	mmol/L	to	timer	etter	en	oral	glukosetoleransetest	

  

HbA1c regnes som gullstandard. Ved blodprøve over diagnostisk grense må ny prøve tas for 

å bekrefte diagnosen. Ved symptomer på DMT2 og plasma-glukose over diagnosekriteriet 

trengs bare en positiv prøve. Grensene er utviklet med tanke på å hindre utvikling av 

retinopati (25). 
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1.4.9 Klinisk presentasjon og senkomplikasjoner 
Klinisk presentasjon av DMT2 er ofte uklar. Oftest oppdages hyperglykemi ved en 

tilfeldighet ved helseundersøkelse (22). De fleste har ingen eller få symptomer fordi 

hyperglykemien utvikles langsomt, til forskjell fra ved diabetes mellitus type 1. Noen kan 

føle seg uopplagte og trøtte, men de klassiske symptomene ved hyperglykemi som tørste, 

polyuri, vekttap og påvirket allmenntilstand ses sjeldent. Ved svært høye blodglukoseverdier 

kan det ses hyperventilering, acetonånde og til og med koma, men også dette ses sjeldent 

(24). 

 

Men hvorfor er vi så redde for diabetes? I tillegg til symptomer ved akutt hypoglykemi og 

hyperglykemi, vil hyperglykemi over lengre tid ha med seg senkomplikasjoner som påvirker 

ulike organer i kroppen. De vanligste senkomplikasjonene er retinopati, nevropati og 

nefropati.  

 

Diabetes mellitus gir økt risiko for sykdommer i øyet – den viktigste er retinopati, som 

kommer av ødeleggelse av de små blodkarene i netthinnen som fører til skade. Tidligere var 

dette en viktig årsak til blindhet, men med oppfølging hos øyelege er blindhet ikke lenger 

vanlig. Ulike grader synssvekkelse er imidlertid vanlig (22). Helsedirektoratet anbefaler at 

fastlegen henviser pasienter med nyoppdaget DMT2 til øyelege ved diagnosetidspunkt for 

netthinneundersøkelse. Denne undersøkelsen avgjør videre oppfølging (23).  

 

Diabetisk nyresykdom, nefropati, kommer også av skade av blodkar, og fører til at 

nyrefunksjonen blir nedsatt. Det starter gjerne med økt utskillelse av proteiner i nyrene, 

spesielt albumin. Dette kan følges opp med urinprøver for albumin/kreatinin- ratio; u-AKR. 

Deretter vil videre utvikling føre til at blodtrykket øker, noe som i seg selv kan gi nedsatt 

nyrefunksjon – dette måles ved eGFR. Helsedirektoratet har utviklet ulike skjemaer for 

oppfølging av ulike u-AKR- og eGFR-verdier som vi ikke går inn på i denne oppgaven. Det 

viktigste å vite er at nyrekomplikasjoner er vanlig – 50% vil etter 20-30 år med diabetes 

mellitus ha nyreaffeksjon, og diabetes er den vanligste årsaken til terminal nyresvikt i Norge. 

Nefropati gir i tillegg økt risiko for hjerte- og karsykdom.  

 

Ved siden av øye- og nyreaffeksjon ses ofte nervesykdom hos pasienter med diabetes 

mellitus – hos opp mot 50% av de som har hatt diabetes mellitus over mange år. Den 

vanligste formen for nervesykdom er perifer nevropati. Her rammes alle typer nerver distalt, 

vanligst sensoriske nerver, ofte kalt distal, symmetrisk, sensorisk nevropati. Man snakker om 
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en følelse av «å gå på puter» - fordi det oftest rammer beina, men også overekstremitetene 

kan bli affisert. Nerveskaden gir økt risiko for utvikling av diabetiske fotsår. Siden alle nerver 

kan bli affisert ses det også diverse forstyrrelser fra hjertet, gastrointestinalsystemet, 

urogenitalsystemet og huden (22).  

 

Hypertensjon, aterosklerotisk hjerte- og karsykdom ses også hyppig hos pasienter med 

diabetes mellitus – og må følges opp med blodtrykksmålinger og blodprøver. Medikamenter 

mot hypertensjon og aterosklerose må vurderes (23).  

 

1.4.10  Forebygging av diabetes mellitus type 2 
Hvordan kan man forhindre eller redusere utviklingen av DMT2? Det finnes diverse 

medikamenter, men det aller viktigste er kostholdsendringer, fysisk aktivitet og 

vektreduksjon. Dette kan redusere utviklingen av DMT2 med 50% i risikogrupper. I følge 

Birkeland (22) har den finske Diabetes Prevention Study (22, s. 271) foreslått følgende 

intervensjoner: 

  

Vektreduksjon	minst	5%	
Reduksjon	av	fettinnhold	i	kosten	til	<	30%	av	energiinntaket	
Reduksjon	av	mettet	fett	i	kosten	til	<	10	%	av	energiinntaket	
Økning	av	fiberinnhold	til	minst	15	g/1000	kcal/d	
Fysisk	aktivitet	minst	30	min/d	

 

Kosthold og fysisk aktivitet viser seg dermed å være viktig. Tilsatt sukker og raske 

karbohydrater som man finner i pasta, ris og kokte poteter bør reduseres (22).  

 

1.5 Behandling og oppfølging av pasienter med diabetes 

mellitus type 2 
Dersom livsstilsråd ikke er tilstrekkelig kan det legges til blodsukkersenkende medikamenter. 

Metformin regnes som førstevalg, men metformin alene ikke er nok, er det en rekke andre 

medikamenter som kan brukes i tillegg. Behandlingsmålet hos de fleste vil være HbA1c rundt 

53 mmol/L (7%) (23).  

 

Helsedirektoratet har flere nasjonale faglige retningslinjer angående oppfølging av pasienter 

med DMT2. Det er fastlegen sitt ansvar å følge opp pasienter med DMT2. Pasienter som har 

dårlig blodglukosekontroll, alvorlige senkomplikasjoner eller andre tilleggssykdommer som 
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kompliserer diabetesen bør henvises til spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten 

møter pasientene et diabetesteam, som bør bestå av lege med spesialisering innenfor diabetes, 

diabetessykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Diabetesteamet skal blant annet stå for 

opplæring og reopplæring av pasienter, arrangere en rekke temakurs og opplæring av 

helsepersonell (25). Vi vil senere i oppgaven gå mer i detalj rundt opplæring av pasienter 

med DMT2.  

 

Årskontrollen er en utvidet årlig kontroll av pasienter med diabetes mellitus type 2. Fastlegen 

bør gjennomføre denne av alle sine pasienter med DMT2. Kontrollen skal kartlegge blant 

annet risiko og/eller tegn til makro- og mikrovaskulære komplikasjoner, med for eksempel å 

inspisere føtter og øyne. Psykisk helse og tegn til kognitiv svikt skal kartlegges og det 

vurderes om det er behov for å endre behandlingsmål. Oppfølging utover disse årskontrollene 

avhenger av pasientens behov og klinikk. Det anbefales én kontroll i året i tillegg til 

årskontrollen hos pasienter med godt regulert DMT2 (25). 

 

Helsedirektoratet anbefaler fastleger oppfølging av pasienter som har høy risiko for å utvikle 

DMT2. Det er flere grupper som har klinisk høyere risiko for å utvikle DMT2 enn andre, 

blant annet personer med asiatisk eller afrikansk etnisk bakgrunn. Det foreslås videre av 

Helsedirektoratet at disse pasientene tilbys intensiv livstilsintervensjon og at det måles 

HbA1c årlig hos fastlegen (25). 

 

Resultater fra en studie gjennomført av Tran og kollegaer har brukt ulike parametere for å 

sammenligne kvaliteten av helsetjenestene på bakgrunn av pasienters etniske opprinnelse. 

Resultatene viser at en større andel av minoritetsgruppene blir forskrevet hypoglykemiske 

medikamenter sammenlignet med etniske norske. HbA1c er lavere hos etniske norske enn 

minoritetsgrupper – henholdsvis 6,9% mot 7,3-7,5%. Andelen med lav glykemisk kontroll 

(HbA1c > 9%) var 3 ganger høyere i minoritetsgruppene. Diabetes mellitus type 2 ble 

diagnostisert 8-15 år tidligere hos minoritetsgrupper, avhengig av opprinnelsesland, 

sammenlignet med etnisk norske (28). 

 

1.5.1 Opplæring av pasienter med diabetes mellitus type 2 
Ved nydiagnostisert diabetes mellitus type 2 bør fastlegen henvise til startkurs 2 for diabetes. 

I mange kommuner arrangeres startkursene i regi av spesialisthelsetjenesten, men i noen 

kommuner er det kommunale frisklivssentraler som har ansvaret for gjennomføring (25). 

Sykehus er pliktet til å gi opplæring av pasient og pårørende - dette er hjemlet i 
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spesialisthelsetjenesteloven § 3-8, som en av fire oppgaver sykehus har (29). Dette betyr at 

pasientene har krav på opplæring i diabetes mellitus, og fastlegen er dermed lovpålagt å 

henvise pasientene til startkurs.  

 

På mange sykehus i Norge drives startkursene i regi av Lærings- og mestringssentrene 

(Forkortet: LMS). LMS skal fungere som et supplement til pasientopplæringen som pågår 

både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Planlegging, gjennomføring og 

evaluering skjer i samarbeid med fagpersoner og brukere. Hvis ikke LMS arrangerer 

startkursene på sykehuset, er det diabetesteamet som gjør dette (25).  

 

1.5.2 Frisklivssentralene 
Frisklivssentralene kan også arrangere startkurs 2. Som allerede nevnt er frisklivssentralene 

en kommunal helsetjeneste. Hovedmålet deres er å komme så tidlig som mulig på banen når 

det gjelder forebygging og utvikling av sykdom, drive helsefremmende arbeid, hjelpe til med 

å endre levevaner og gi pasienter mulighet til å mestre egne helseutfordringer (30). Det er 

hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven at kommunene skal gi helsefremmende og 

forebyggende tjenester, og frisklivssentraler er en slik tjeneste (31). Leger, NAV og 

bedriftshelsetjenesten kan henvise til dit, og Helsedirektoratet nevner at frisklivssentralene 

kan bidra med å utjevne sosial ulikhet i helse. Disse tilbudene skal være tilpasset brukere med 

en annen kultur- og språkbakgrunn. Helsedirektoratet skriver videre at frisklivssentralene har 

erfart at tilbudet passer godt til innvandrere og at disse tilbudene har blitt viktige sosiale 

arenaer (30).  
 
1.5.3 Startkurs 2 
Diabetes mellitus type 2 er en kronisk sykdom som krever mye av pasienten selv - de trenger 

derfor startkurs 2 slik at de har en forutsetning for å håndtere sin egen sykdom. 

Diabetesforbundet har på sine sider konkret informasjon om kursene; fastlegen skal henvise 

til startkurs, kursene skal strekke seg over minimum 7 timer, og pasientene må være tilstede 

på 80% av opplegget. Opplæringen skjer i smågrupper og pasientene kan sykemeldes for å 

delta (32). Kursene inneholder mye teori, og Helsedirektoratet har nevnt en rekke elementer 

som skal være med på startkursene. Pasientene skal få opplæring i hva DMT2 er, 

risikofaktorer og senkomplikasjoner. De skal få grundig opplæring i ulike typer behandling 

og mål for behandlingen. Kurset skal fokusere mye på egenomsorg (blodsukkerkontroll, 

fotpleie, fysisk aktivitet, matvaner, hypoglykemi) for at pasienten skal kunne mestre sin egen 

sykdom. Informasjon om sosiale rettigheter som trygderettigheter og skattefradrag er også en 
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del av kurset (25). Legen har hovedansvaret for startkursene, mens den praktiske 

gjennomføringen oftest drives av diabetessykepleiere, fotterapeuter, ernæringsfysiologer og 

en brukerrepresentant (32). Brukerrepresentanten er viktig og Helsedirektoratet skriver i sin 

faglig retningslinje at gode læringstilbud både krever fagkompetanse og brukerkompetanse 

(25).  

 

1.5.4 Diabetesforbundet 
På startkurs skal pasientene også få informasjon om brukerorganisasjonen Diabetesforbundet 

(25). Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes, og deres 

pårørende. På deres nettsider (33) står det at Diabetesforbundet har som formål å:  

• Gi	støtte	til	alle	med	diabetes	gjennom	god,	kvalitetssikret	informasjon	og	
tilgang	til	aktiviteter	og	møteplasser	som	gjør	det	lettere	å	mestre	
sykdommen.		

• Kjempe	for	bedre	rettigheter	for	alle	med	diabetes,	og	fremme	kunnskap	og	
forståelse	av	sykdommen	i	samfunnet.	

• Bidra	til	mer	forskning	på	diabetes	–	innen	behandling,	hjelpemidler,	
forebygging	og	psykisk	helse.	

• Gi	oppdatert	informasjon	til	helsepersonell,	slik	at	de	kan	gi	best	mulig	
behandling.		

 

1.5.5 Brukermedvirkning 
En rapport utgitt av sosial- og helsedirektoratet skriver om brukermedvirkning og viktigheten 

av dette (34). Rapporten definerer brukermedvirkning slik (34, s.7):  «brukermedvirkning 

innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk», og (34, s.8)  

«handler om at tjenesteapparatet benytter brukerens erfaringskunnskap for å yte best mulig 

hjelp». Brukermedvirkning er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, § 3-1 som 

omhandler pasientens og brukerens rett til medvirkning (15). Rapporten fokuserer på at 

brukermedvirkning er viktig fordi det gir en egenverdi og har terapeutisk effekt. Egenverdien 

grunner i pasientens behov for å styre over eget liv, og brukermedvirkning øker selvbildet 

samtidig som pasienten får mer motivasjon og økt etterlevelse. Det siste er et eksempel på 

oppnådd terapeutisk effekt. Brukermedvirkning bygger på teorien om egenkraftmobilisering 

(engelsk: empowerment), som vil si å styrke egne ressurser, slik at pasienten kan delta i egen 

behandling - dette gir makt i eget liv. Brukermedvirkning bidrar til å øke kvaliteten på 

helsetjenestene ved å lytte til brukerens tilbakemeldinger og gir mulighet til økt 

individtilpasset helsetjenester, da man må lytte til brukerens forutsetninger og forståelse av 

egen situasjon ut fra bakgrunn og livshistorie (34). 
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1.5.6 Effekt av opplæring 
Det er flere studier som viser at pasientopplæring har effekt på sykdom og dens utvikling. 

Pasienter med DMT2 har bedre blodsukkerkontroll og mer kunnskap om DMT2, samt bedre 

mestring av sykdommen ved gruppeundervisning enn ved individuell undervisning. Samme 

studie viser også at lekmannsdrevet gruppeundervisning av pasienter med ulike kroniske 

sykdommer gir bedre mestring, mindre funksjonsnedsettelse, mindre opplevd uro i 

forbindelse med sykdommen, og bedre kommunikasjon med helsepersonell (35). 

 

Folkehelseinstituttet har oppsummert en systematisk oversikt fra 2014 om «kulturelt tilpasset 

pasientopplæring sammenliknet med standard pasientopplæring eller oppfølging av etniske 

minoriteter med diabetes type 2». Oppsummeringen sier at innvandrere som får tilpasset 

opplæring (36):  
  

• Har	bedre	blodsukkerkontroll	seks	måneder	etter	at	opplæring	er	gitt	
• Har	noe	bedre	blodsukkerkontroll	på	lengre	sikt,	men	det	er	noe	usikkert	om	

denne	forskjellen	har	reel	betydning		
• Trolig	mer	kunnskap	om	diabetes	og	ernæring	
• Trolig	større	mestringstro	og	egenkraftmobilisering	

 

Funnene viser altså at kulturelt tilpasset opplæring med stor sannsynlighet har bedre effekt 

enn standardisert opplæring. I Norge er opplæringskurs lovfestet, og er en stor del av 

behandlingen av diabetes mellitus type 2. Problemstillingen i denne oppgaven er som følger: 

opplæring av pasienter med diabetes mellitus type 2 – er det likeverdig helsetilbud uavhengig 

deres etniske bakgrunn?  

 

Hva menes med likeverdig helsetilbud? I likestillings- og diskrimineringsloven §1 står som 

følger:  «Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter» (37). I følge 

Aambø handler dette om at: «like saker skal behandles likt og ulike saker ulikt» (2). Dette bør 

etterfølges for å unngå diskriminering. Diskriminering handler om forskjellsbehandling og 

likebehandling i tilfeller som gir negative følger – lik behandling er altså ikke det samme som 

likeverdig behandling (37).  
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Mange innvandrere med DMT2 i Norge får sykdommen tidlig og har dårlig glykemisk 

kontroll som medfører økt risiko for komplikasjoner. Dette taler for at disse skal få tilbud om 

kulturelt tilpasset opplæring – men hvordan er dette i Norge i dag? I denne oppgaven vil vi 

kartlegge: 

• Prosentandel innvandrere i fylkene og bydelene i Oslo 

• Tilbud og innhold av startkurs 2 på norske sykehus 

• Tilbud og innhold av startkurs 2 i norske kommuner/bydeler 

• Erfaringer fra startkursene arrangert i norske kommuner 

• Tilbud og innhold av kurs/tjenester fra Diabetesforbundet 
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2 Metode 
2.1 Sykehus 
For å kartlegge tilbudene om opplæringskurs ringte vi alle sykehus i Norge. Denne 

kartleggingen foregikk i hovedsak i februar 2018, med unntak av resultatene fra Elverum 

sykehus som ble kartlagt i november 2018. Vi fant kontaktinformasjon gjennom sykehusenes 

nettsider om læring- og mestringssentrene. Vi ønsket konkret og enkel informasjon slik at vi 

senere kunne sammenligne tilbudene i landet. Vi valgte å stille samme spørsmål til alle 

sykehus.  

 

Spørsmålene vi stilte lyder som følger:  

• Har dere startkurs 2 for diabetes?  

• Hvor mange ganger i året?  

• Hvordan er det lagt opp: antall dager, antall timer?  

• Har dere startkurs 2 på andre språk enn norsk: evt hvilke språk?  

• Samarbeider dere med kommunen om startkurs 2? 

 

Tilnærmingen er et standardisert intervju per telefon, som vil si at alle vi ringte fikk de 

samme spørsmålene. Vi åpnet for at respondentene kunne utdype tilbudet etter at de 

standardiserte spørsmålene var stilt. Denne informasjonen benyttes i resultat- og 

diskusjonsdelen av oppgaven. Utdypende informasjon om samarbeid mellom kommuner og 

sykehus i noen av fylkene ble også innhentet. 

 

2.2 Kommuner 
Ved siden av å kartlegge tilbudene i sykehuset ville vi kartlegge tilbudene i bydelene i Oslo. 

Her brukte vi samme utforming av spørsmål og svar, men valgte å sende ut spørreskjema på 

mail – det som kalles enqueter. Ved bruk av enqueter svarer respondenten selv på 

spørsmålene som har blitt utdelt (38).  

 

Ved bearbeiding av de kvantitative dataene valgte vi å presentere resultatene på en enkel 

måte. Vi delte dataene inn etter statlig eller kommunalt tilbud. Ved hjelp av et kart viser vi 

frem hvilke fylker som har statlig tilbud av startkurs 2 på andre språk enn norsk. Deretter 

presenteres et sektordiagram som viser prosentandel fylker som tilbyr startkurs 2 på andre 

språk enn norsk. Vi bestemte oss for at et «ja» på spørsmål om de tilbyr startkurs på andre 
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språk enn norsk betyr at det er egne kurs for innvandrere med eller uten tolk - tolk i 

forsamlingen med etniske norske oppfyller ikke kriteriene for svaret «ja». Videre hentet vi 

statistikk fra IMDi om prosentandel innvandrere i de ulike fylkene i Norge og prosentandel 

innvandrere i bydelen i Oslo, visualisert med et søylediagram. Tabellene og diagrammene 

skal i diskusjonsdelen sammenlignes for å se om det er samsvar mellom tilbud av startkurs 2 

og antall innvandrere.  

 

2.3 Erfaringer fra startkursene arrangert i norske 

kommuner 
I neste del av oppgaven ønsket vi å møte personer som har erfaring med pasienter med 

innvandrerbakgrunn som har DMT2. Vi ønsket å vite hvilke tilbud som finnes, hvordan 

gjennomføringen av disse tilbudene foregår og erfaringer de har dannet seg i møte med disse 

pasientene. Ut fra disse ønskene fant vi ut at intervju var den beste metoden å bruke. 

 

2.3.1 Sagene frisklivssentral 
Under intervju med Diabetesforbundet ble vi tipset om at Sagene frisklivssentral har tilbudt 

startkurs 2 til innvandrere. Vi kontaktet dem og arrangerte et møte. Intervjuet ble holdt på 

Sagene frisklivssentral sine arbeidslokaler, og var preget av en uformell tone der 

respondenten fortalte bredt om sine erfaringer og kunnskap. I forkant av møtet hadde vi 

notert ned spørsmål som var et utgangspunkt for hva vi ønsket å gå gjennom. Vi ville vite 

hvordan de rekrutterer kursdeltakere, hvordan kursene gjennomføres, samt hvordan 

oppfølging av kursdeltakere foregår.  

 

2.3.2 Kursene «Å leve med diabetes» i Groruddalen 
Akershus universitetssykehus (forkortet: Ahus) ønsket å utvikle tiltak for å styrke 

mestringsevne hos pasienter med innvandrerbakgrunn med DMT2. Det ble satt i gang et 

samarbeidsprosjekt med Ahus, Diabetesforbundet og bydelene Stovner, Alna og Grorud i 

2010. Prosjektet ble kalt «Å leve med diabetes». Erfaringene fra kursene er nedfelt i en 

rapport. Rapporten ble gjennomgått og vi jobbet sammen for å trekke ut den informasjonen 

som er viktig for vår oppgave. Resultater som kommer frem i disse rapportene legges frem 

under resultater. Rapportene fikk vi tilsendt av vår veileder, da hun var deltaker i 

arbeidsgruppen for prosjektet.  
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2.3.3 Diabetesforbundet 
Vi ønsket å intervjue Diabetesforbundet da vi ut fra nettsidene deres forsto at de hadde ulike 

tilbud til innvandrere med diabetes mellitus. Vi sendte en mail til Diabetesforbundet, som 

inneholdt tittel og informasjon om oppgaven, og fremmet at vi ønsket et møte. Det ble 

deretter avtalt at møtet skulle foregå på Diabetesforbundet sine arbeidslokaler. Vi brukte de 

samme spørsmålene som utgangspunkt i møtet med Diabetesforbundet som i møtet med 

Sagene frisklivssentral. Intervjuet med Diabetesforbundet var preget av en uformell tone.  

 

Vi kom innom alle temaene vi hadde ønsket i møtet med Sagene Frisklivssentral og 

Diabetesforbundet. I etterkant av intervjuet, samme dag, skrev vi referat fra møtene. Disse 

referatene presenteres under resultater. Det er også verdt å nevne at vi fikk tilsendt statistikk 

fra Diabetesforbundet etter intervjuet, som også presenteres under resultater.  
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3 Resultater 
3.1 Prosentandel innvandrere i fylkene og bydelene i Oslo 
Her presenterer vi prosentandel innvandrere i de ulike fylkene i Norge, og prosentandel 

innvandrere i bydelene i Oslo. Disse tallene brukes senere i diskusjonsdelen for å belyse om 

det er samsvar mellom antall innvandrere og kurstilbud. 

 

3.1.1 Nasjonalt 

 
Diagram 1. Prosentandel innvandrere i Norges fylker. Tall hentet fra IMDi (5) 
 

 
Figur 1. Prosentandel innvandrere i Norges fylker. Tall hentet fra IMDi (5).  
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3.1.2 Bydelene i Oslo 

 
Diagram 2. Prosentandel innvandrere i de ulike bydelene i Oslo. Tall hentet fra IMDi (6).  
 

3.2 Sykehus 
Denne delen av resultatene omhandler det vi fant ut gjennom de standardiserte intervjuene. 

Vi vil først presentere tilbudene i sykehusene. Noen av sykehusene har videreført ansvaret for 

gjennomføring av startkurs 2 til kommunene – dette vil vi ikke ta med i denne delen om det 

statlige tilbudet. Tilbudene vi presentere er fra 2018.  

 

Det standardiserte intervjuet viste at 94% av fylkene i Norge per februar 2018 kunne tilby 

startkurs 2 på norsk på sykehusene. Resultatet fra Elverum sykehus er det eneste som ikke er 

status per februar 2018, resultatene herfra er fra november 2018. Det eneste fylket som ikke 

hadde statlig tilbud av startkurs 2 var Vest-Agder – dette fylket representerer alene de 6%. I 

Vest-Agder er det to sykehus med læring- og mestringssenter: Flekkefjord og Kristiansand. 

Flekkefjord var i en overgangsordning der kommunen i utgangspunktet hadde tatt over 

ansvaret for startkurs 2, men dette hadde ikke fungert. Planen var at Flekkefjord sykehus 

igjen skulle overta kursene, men i mellomfasen var det ikke noe tilbud. Ved sykehuset i 

Kristiansand var startkursene overført til frisklivssentralen i kommunen.  

 

Ikke alle sykehusene hadde tilbud om startkurs 2, men pasientene ble da henvist til andre 

sykehus i fylket. Spesielt Oslo, Hordaland, Østfold og Telemark peker seg ut på dette 
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området. I Oslo henviser Ullevål sykehus og Rikshospitalet til Aker sykehus, Diakonhjemmet 

har ikke egne startkurs, men læring- og mestringskurs, Lovisenberg har ikke kurs, men har 

overført ansvaret til bydel Sagene. I Hordaland er det kun Haukeland sykehus i Bergen og 

sykehuset i Haugesund som tilbyr kurs – de som tilhører Haraldsplass diakonale sykehus, 

Stord sykehus, Voss sykehus og Odda sykehus må henvises til Bergen eller Haugesund. 

Østfold tilbyr kun startkurs i Moss, da Kalnes sykehus ikke har dette tilbudet. Telemark har 

kurs på Skien sykehus, så de andre sykehusene henviser dit.  

 

 
Figur 2. Tilbudene av startkurs 2 på andre språk enn norsk i de ulike fylkene i Norge i 2018. «Ja» på spørsmål 
om de tilbyr kurs på andre språk enn norsk betyr at det er egne kurs for innvandrere med eller uten tolk - tolk i 
forsamling med etnisk norske oppfyller ikke kriteriene for svaret «ja». 
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Diagram 3. Prosentandel fylker i Norge som svarer henholdsvis «ja» eller «nei» på spørsmål om de tilbyr 
startkurs 2 på andre språk enn norsk. De 11% representerer Vestfold og Finnmark. 
 
Figur 2 viser hvilke fylker i Norge som tilbyr startkurs 2 på andre språk enn norsk. Diagram 3 

viser at kun 11% av fylkene (2 fylker) tilbyr startkurs 2 på andre språk i regi av sykehusene. 

Et «ja» på spørsmål om det tilbys kurs på andre språk enn norsk krever at det er egne kurs på 

disse språkene med eller uten tolk, men gjelder ikke hvis det bare har blitt brukt tolk i 

forsamlingen. Finnmark har arrangert startkurs 2 på samisk i Karasjok. Vestfold hadde 

startkurs 2 på Polsk i mai 2018. Ingen av de andre sykehusene hadde startkurs 2 på andre 

språk enn norsk.  

 

Enkelte sykehus har overlatt ansvaret om gjennomføring av kursene til kommunene gjennom 

frisklivssentraler og bydeler - dette gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland region 

Valdres. Frisklivssentralen i Kristiansand har tidligere hatt dette ansvaret.  

 

Videre forteller enkelte av sykehusene om bruk av tolk på enkelte kurs. Dette har vært gjort 

tidligere i Rogaland (Haugesund og Stavanger) og Kristiansand – men det har vært dårlige 

erfaringer med dette. Tolkene deltok her på kursene og oversatte til dem som ikke snakket 

eller forstod norsk.  

 

Oppsummert er det kun sykehuset i Vestfold og Finnmarkssykehuset som tilbyr startkurs 2 på 

andre språk enn norsk. For å tilby kurs på andre språk enn norsk, henviser sykehusene til 

kommunene.  
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3.3 Kommuner 
3.3.1 Oslo og Akershus 
I Oslo og på Ahus er situasjonen for fordeling av ansvar for startkurs 2 litt forskjellig fra de 

fleste steder i landet. Lovisenberg sykehus har som tidligere nevnt ingen startkurs, men har 

overlatt dette ansvaret til frisklivssentralen i Sagene bydel. På Sagene frisklivssentral har det 

også vært kurs på andre språk enn norsk. Ullevål-, Rikshospitalet-, Aker- og Diakonhjemmet 

sykehus tilbyr ikke kurs på andre språk enn norsk. Akershus universitetssykehus har 

samarbeidet med Alna, Grorud og Stovner hvor innvandrere i disse bydelene har fått tilbud 

om startkurs 2 på andre språk enn norsk. Dette gjelder ikke for innvandrere bosatt i Akershus. 

 

3.3.2 Buskerud 
En annen fordeling av startkurs 2 ses i Buskerud, på Drammen og Kongsberg sykehus. Begge 

sykehusene har samarbeid med frisklivssentralen i kommunen for gjennomføring av kurs. 

Kun Drammen frisklivssentral tilbyr egne startkurs 2 på andre språk enn norsk. Kursene i 

Drammen er spesielt rettet mot innvandrerkvinner og det brukes tolk, men det er pasienter 

med ulike språk i samme gruppe. Enkelte kurs har opp mot 6 ulike tolker. Kursene går over 

12 uker, 2 timer 2 ganger per uke – ¼ av tiden disponeres til undervisning, mens resten består 

av matlagning og mosjonering. Disse kursene holdes året rundt. 

 

Altså er Sagene bydel, Alna, Grorud og Stovner bydel (Oslo kommune) og Drammen 

frisklivssentral de eneste kommunene i Norge som tilbyr kurs på andre språk enn norsk.  

 

3.4 Oppbygning av kurs 
Undersøkelsene viste at startkursene på sykehusene og i bydelene i Oslo, gjennomsnittlig ble 

gjennomført over 12 timer. Startkursene på andre språk enn norsk hadde en gjennomsnittlig 

varighet på 12,3 timer. 
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3.5 Erfaringer fra startkursene arrangert i norske 

kommuner 
3.5.1 Sagene frisklivssentral 
Sagene frisklivssentral har arrangert og gjennomført to startkurs 2 for personer med 

innvandrerbakgrunn. Det første kurset ble holdt på urdu i desember 2016, kurset gikk over to 

dager og 8-10 personer deltok. Neste og siste kurs ble holdt i mars 2017 på somali og ble 

gjennomført over tre dager. På siste kurs deltok 14 personer, blant disse var tre pårørende. En 

forskjell mellom de to kursene er antall kursdager - endringen fra to til tre dager var etter eget 

ønske fra de urdutalende deltakerne. Likevel opplevde frisklivssentralen at ikke alle møtte 

opp hver gang på kurs nummer to.  

 

De to kursene som ble holdt varte i fem timer per dag. Både kvinner, menn og pårørende 

deltok. Deltakerne kom fra alle deler av Oslo, ikke bare fra Sagene. Frisklivssentralen sendte 

ut brev i forkant av kursene med informasjon om kurset og hva deltakerne kunne forvente.  

 

Flere kursholdere deltok - fra Diabetesforbundet deltok to kursledere og én med master i 

klinisk ernæring. Alle snakket selv urdu eller somali. Egen tid var satt av til fastlegen, med et 

innlegg på 1,5 time som inneholdt informasjon om sykdommen, livsstilsendringer, 

medikamenter og fastlegens rolle i behandlingen av DMT2. Profesjonell tolk ble brukt mens 

fastlegen snakket. Siste kursholder var fysioterapeut, og det ble i den forbindelse brukt tolk. 

Denne tolken var ikke profesjonell, men hadde god kjennskap til både språk og kultur og var 

ansatt på frisklivssentralen.  

 

Kursene fokuserte på livsstilsendringer i kosthold og fysisk aktivitet. Mye av tiden ble brukt 

til å informere om senkomplikasjoner ved sykdommen, og at pasientene selv må være 

oppmerksomme og oppsøke fastlege ved tegn på komplikasjoner. Det var viktig for 

kursholderne å lære opp pasientene i hvordan ta i bruk helsetjenester. Kursdeltakerne fikk 

opplæring i å måle eget blodsukker. Det ble gått tur en gang per kursdag, i forbindelse med 

denne turen ble det målt blodsukker både før og etter turen, for å illustrere at fysisk aktivitet 

senker blodsukkeret. Lunsj som kursdeltakerne spiste sammen ble servert. Denne lunsjen var 

forslag til en rett de selv kunne lage hjemme, og de fikk med seg oppskriften. Kursdeltakerne 

ble opplært i å lese og forstå næringsinnholdet på matvarer, spesielt sukkerinnholdet.  
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Under kurset ble det brukt mye tid på gjentakelser av allerede gitt informasjon, noe 

kursholderne følte var viktig for å sikre at kursdeltakerne forstod informasjonen. Mye av 

tiden ble viet til samtaler og spørsmål «rundt bordet», og det var viktig at alle deltok og fikk 

stille spørsmål og dele erfaringer. Slik var det ikke rene foredragskurs, og færrest mulig 

deltakere falt av.  

 

Frisklivssentralen peker på noen forskjeller mellom startkursene som holdes på 

minoritetsspråk versus norsk. Det holdes to kurs i halvåret på norsk, der kurset går over tre 

dager, med opptil 15 kursdeltakere. Kursene er et samarbeid med Lovisenberg Sykehus, slik 

at det er diabetessykepleier på kursene. Dette er ulikt fra kursene som holdes på 

minoritetsspråk som ikke er i samarbeid med Lovisenberg sykehus, og derfor ikke får tilgang 

på diabetessykepleier. Det er både et enklere språk og innhold på kursene med 

minoritetsspråk. Det er mer deltakerstyrt på kursene med minoritetsspråk, mer «samtale rundt 

bordet», mindre foredrag og forelesninger da flere deltakere ikke kan skrive eller lese.  

 

Oppfølging av pasientene etter startkursene er lik for innvandrere og etnisk norske. Alle får 

tilbud om å bli med på frisklivssentralen for trening og kostholdsveiledning. Dette tilbudet er 

gratis, men varer bare tre måneder. Det er ingen videre oppfølging ut over dette.  

 

Rekruttering av kursdeltakere med innvandrerbakgrunn er et problem for frisklivssentralen 

sammenlignet med startkurs som holdes på norsk. Kursene på norsk har lange ventelister, det 

er både fastleger og Lovisenberg sykehus som henviser pasientene til startkurs 2 på 

frisklivssentralen. Frisklivssentralen har prøvd ulike metoder for å rekruttere innvandrere til 

startkurs 2. De har blant annet hengt opp lapper i moskeer og på Grønland, både på norsk og 

andre språk, sendt mail til moskeer, tatt kontakt med NAV, tannleger, Lovisenberg sykehus, 

Helseforum for kvinner og primær medisinsk verksted (PMV) for å gi informasjon om 

tilbudet frisklivssentralen har. Frisklivssentralen er avhengig av at fastlegene informerer om 

tilbudet og henviser innvandrere som har behov for startkurs 2. Derfor har frisklivssentralen 

sendt ut mail til fastleger i Oslo og bydelsoverleger i Oslo med informasjon om tilbudet 

deres.  

 

Det var ikke planlagt kurs på minoritetsspråk i 2018. Hovedgrunnen til dette var mangel på 

rekruttering. Høsten 2017 var det planlagt et kurs på urdu, men dette ble avlyst grunnet for få 

deltakere. Planen var å arrangere to kurs hvert halvår på urdu og somali.  
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3.5.2 Kursene «Å leve med diabetes» i Groruddalen 
I 2010/2011 var det oppstart av et nytt prosjekt som het «Å leve med diabetes», et kurs for å 

styrke mestringsevnen hos minoritetspasienter med DMT2. Det var et prosjekt ønsket av 

Lærings- og mestringssenteret ved Ahus, og de fikk med seg bydelene Stovner og Grorud, 

Diabetesforbundet og Høgskolen i Oslo (HiO, i dag: Oslo Metropolitan University). Det ble 

planlagt og gjennomført startkurs for diabetes mellitus type 2 på andre språk enn norsk; et 

kurs på urdu, og et på tamilsk. Prosjektet ble videreført til 2012 med flere kurs, da også 

bydelen Alna ble en del av prosjektet. Vi har fått innsyn i rapporten fra både 2011 og 2012, 

og skal nå presentere resultatene (39, 40).  

 

Prosjektet hadde to mål; utvikle startkurs 2 på urdu og tamilsk slik at disse pasientene får god 

behandling, og mestrer livsstilsendringer samt forebygge senkomplikasjoner. For å oppnå 

dette mente prosjektgruppen at fagmiljøet på Ahus og i bydelene måtte ha flerkulturell 

kompetanse. Prosjektet skulle derfor styrke den flerkulturelle fagkompetansen hos 

prosjektgruppen, fordi prosjektgruppen anser slik kompetanse som en ren nødvendighet for å 

ivareta pasient- og pårørendeopplæring (39). 

 

Planlegging av startkursene tok lengre tid enn forventet. Begrunnelsen var at innholdet og 

gjennomføringen måtte ha en faglig og pedagogisk tilnærming der kultur ble tatt hensyn til. 

For best mulig å tilrettelegge undervisningen ut fra gruppens nivå fant de funksjonelle 

oversettelsesuttrykk som de ulike minoritetsgruppene bruker når de snakker om kosthold, 

helse, kronisk sykdom, spesielt DMT2, fysisk aktivitet og medikamenter. Ved å ta i bruk 

funksjonelle symboluttrykk som minoritetene forsto og brukte selv ble ikke innholdet og 

kvaliteten på undervisningen redusert. Det var et ønske fra prosjektgruppen å ha med en 

brukerrepresentant i planleggingen, men dette var av ukjente årsaker ikke mulig. 

Prosjektgruppen ble enig om at et grunnleggende fokus under kursene skulle være for hver 

pasient å mestre DMT2 (ta ansvar for livsstilsendring, behandling og forebygge 

senkomplikasjoner). Undervisningen skulle inneholde informasjon om symptomer, 

forebygging, kosthold, fysisk aktivitet, hygiene, døgnrytme og medikamenter (39). 

 

Akershus universitetssykehus bidro med et ambulerende team med diabetessykepleier og 

klinisk ernæringsfysiolog. Fagpersonene fra Ahus var hovedforelesere. 

Folkehelsekoordinatorene i bydelene var gruppeledere, og stod for rekruttering, bidro med 

undervisning av fysisk aktivitet og informasjon om bydelens tilbud til fysisk aktivitet. 
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Diabetesforbundet sendte en representant som skulle informere om organisasjonen. Det ble 

brukt tolker, disse tolkene var fastleger i bydelen Stovner, Grorud og Alna (39). 

 

Fastlegene i bydelene hadde et stort ansvar for rekruttering av pasientene, men det ble også 

hengt opp oppslag og gitt ut informasjonsbrosjyrer på kjente og etablerte møteplasser for 

deltagerne (Tamilske ressurssentre, helsestasjoner, skoler osv). Deltagerne ble påminnet 

kurset ved at de ble oppringt av personer som jobbet i bydelene - disse snakket urdu eller 

tamilsk. Rekrutteringen tok tid, og var veldig ressurskrevende. Men denne oppringingen viste 

seg å ha stor betydning for rekrutteringen (39, 40).  

 

Det første kurset fant sted på Stovner, og var på urdu, mens det andre kurset ble holdt på 

Grorud, da på tamilsk. Dette var i perioden januar til mars 2011. Kursene varte i tre timer og 

gikk over fire dager. Omtrent 21-25 personer deltok, både menn og kvinner (39). Senere i 

2011 ble det tredje kurset holdt, da på Stovner. Våren 2012 var det et kurs på Alna. Tredje og 

fjerde kurs ble holdt på urdu, og hadde 11 deltakere hver (40).  

 

De to siste kursene ble bare holdt på urdu fordi for få deltakere, kun to, snakket tamilsk, og 

begge hadde deltatt på det foregående kurset. Prosjektgruppen vet ikke hva problemet i 

rekrutteringen av tamilske personer skyldes, men peker på at årsaken kan være at personer 

som er bedre integrert i det norske samfunnet er mer bevisst på å nyttiggjøre seg av ulike 

tilbud. Prosjektgruppen har selv erfart at det å ha barn eller med kjennskap til det norske 

samfunnet er en faktor som øker rekruttering. Enkelte som ikke ønsket å delta svarte at 

grunnen var at de ikke ville være i en segregert etnisk gruppe. Derfor anbefaler 

prosjektgruppen at man for senere kurs tilbyr et mer fleksibelt tilbud der deltakerne kan delta 

i grupper de selv identifiserer seg med (40). 

 

I tillegg til undervisning og informasjon gitt av kursholdere, var det stort fokus på aktiv 

deltakelse hos deltakerne. Foreleserne tok deltakerens erfaringer og ressurser med i 

undervisningen, noe som skapte trygghet og økte gruppens deltakelse. Fokuset på deltakelse 

var ment som grunnlag for at pasientene selv skulle føle og ta eget ansvar for sin sykdom, og 

dermed mestre sykdommen (39). 

 

Tolkene som ble brukt i prosjektet var fastleger. Fastlegene ble i utgangspunktet bedt om å 

ikke innta fastlegerollen og svare på personlige medisinske spørsmål. Tolkerollen ble en 

blandingsmodell som bestod av ren oversettelse, men også kulturtolkning begge veier, der 
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beskrivelse av begreper knyttet til helse ble oppklaret. I rapporten belyses et eksempel der 

ernæringsfysiologen advarer mot «trøstespising» - det ble en del forvirring rundt dette frem 

til tolken forklarte at i Sri-Lanka brukes ikke dette begrepet og som symbolsk handling når 

man er trist - i Sri-Lanka er man ikke sulten når man er trist. Bruk av eget språk og 

kulturtolkning ble beskrevet som viktig for deltakerne (40). 

 

Det var viktig for deltakerne at tilbudet var i nærmiljøet, fordi dette gjorde det mulig å følge 

opp forpliktelser som å følge barn til barnehage og skole – særlig for kvinner er dette viktig. I 

noen minoritetsgrupper er det også uønsket at kvinner skal reise alene i det offentlige rom, og 

tilbudet i nærmiljøet gjorde det lettere for disse kvinnene å delta. Det er ansett som viktig at 

fellesskapet og videre kontakt i nærmiljøet blir styrket. Flere av deltakerne fortalte at de ikke 

hadde kommet dersom kursene holdt til på Ahus (40).  

 

Det beskrives at brukermedvirkning var viktig under prosjektet, slik at det i det lange løp blir 

lettere å medvirke i eget liv og helse. Dette skulle vise seg å være en utfordring. Det var 

vanskelig for deltakerne å dele egne erfaringer med sykdommen, begrunnet av noen ved 

manglende kunnskap om konfidensialitet og frykt for å bli stigmatisert i nærmiljøet. 

Rapporten beskriver derfor viktigheten av å belyse om dette temaet (40). 

 

Under videreføring av prosjektet fra 2011 til 2012 var det fokus på at deltakerne skulle 

fortelle om sitt læringsutbytte gjennom fokussamtaler. Dette ble gjennomført for å styrke 

brukermedvirkning. Måten prosjektet og møtene var bygd opp på ble erfart som positivt for 

deltakerne. Deltakerne fortalte at de følte seg tryggere på hvordan de selv skulle forholde seg 

til sykdommen med tanke på regulering av DMT2 gjennom kosthold, mosjon og bruk av 

medikamenter. Selv om en del hadde kunnskap om DMT2 fra før, ga deltakerne uttrykk for at 

de fikk et mer helhetlig bilde av sykdommen gjennom kursene. Mange av deltakerne kom fra 

kulturer der en har passiv rolle ved sykdom; en av deltakerne beskriver at hun ikke hadde gått 

i trapper på 25 år grunnet smerter i kneet, men opplevde nå at det ble bedre etterhvert som 

hun beveget seg. Videre ble det formidlet at det føltes viktig å involvere hele familien for å 

kunne gjennomføre et sunt kosthold og mosjon, men også fordi arveligheten av DMT2 ble 

belyst og at tidlig forebygging av sykdommen er viktig. De følte seg tryggere på at de kunne 

stille krav til fastlegen med tanke på oppfølging og forebygging av komplikasjoner fordi de 

hadde mer kunnskap om hva de trengte. Deltakerne opplevde også viktigheten av å forstå 

sammenhengen mellom kosthold, mosjon og blodglukose – det ga en trygghet med tanke på 

forebygging av senkomplikasjoner. Å se denne sammenhengen ga grunnlag for deltakernes 
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forståelse for at det ikke er særlig gunstig med faste ved DMT2. Totalt sett var deltakerne 

svært fornøyde med tilbudet (40).  

 

Gruppene var blandet kvinner og menn. Deltakerne opplevde dette som positivt. Det ble 

diskutert viktigheten av at menn tar ansvar for eget kosthold med tanke på den tradisjonelle 

rollefordelingen der kvinner står for matlaging. Et problem som ble adressert i rapporten var 

spørsmålet om hvor mange potensielle deltakere som valgte ikke melde å seg på, grunnet 

denne gruppesammensetningen. Videre var det stor variasjon blant deltakerne i 

utdanningsbakgrunn og språkbeherskelse. Dermed var det ulikt behov for veiledning og 

forklaring innad i gruppen. Totalt sett opplevde deltakerne at å være i gruppe, diskutere 

erfaringer og få følelse av ikke å «være den eneste», var positivt (40). 

 

I følge rapporten fungerte Diabetesforbundet dårlig som informasjonsformidler. Årsaken var 

at informasjonen ikke var godt nok tilpasset deltakerne. Dette blir beskrevet som et problem 

fordi ikke-profesjonelle er et viktig bindeledd mellom deltakerne og helsepersonellet, og for 

brukermedvirkning (40). 

 

I rapporten fra 2012 informeres det om videreføring og forankring av det ambulerende teamet 

fra Ahus med diabetessykepleier og ernæringsfysiolog ut til bydelene. Denne 

implementeringen av fagmiljøet fra Ahus og ut i bydelene er et samarbeid mellom 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og ble utført gjennom en samarbeidsavtale 

på to år, fra 2013 til 2014. Det ambulerende teamet bidro med erfaring og kompetanse, og 

underviste helsepersonell i bydelen. Etter disse to årene skulle det tas stilling til hvordan 

arbeidet skal videreutvikles i bydelene (40). Fra et innlegg holdt av vår veileder kommer det 

frem at det fra 2015 holdes regelmessige kurs i samarbeid med Ahus og bydelene. Det er 

også gjennomført kurs på to språk til, somali og tyrkisk. Det har blitt holdt 2-4 kurs per år 

(41). Ut fra mailkorrespondanse mellom vår veileder, folkehelsekoordinatoren fra Stovner og 

oss vet vi at det ble holdt et startkurs på somali høsten 2017 på Stovner. På dette kurset var 

det en diabetessykepleier fra Ahus, to klinisk ernæringsfysiologstudenter og en somalitalende 

representant fra Diabetesforbundet.  
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3.5.3 Diabetesforbundet 
Diabetesforbundet er ingen helsetjeneste. De skal bistå det offentlige helsevesenet med ulike 

typer kurs og bidra med kompetanse innenfor sykdommen diabetes mellitus. Under intervjuet 

med Diabetesforbundet ble det vektlagt at de hadde flere innvandrere ansatt i forbundet. Det 

er ikke krav om at de er helsepersonell, men de skal være en del av innvandrerbefolkningen 

selv som kan både språk og kultur, og kjenner nærmiljøet. Diabetesforbundet mener at kultur 

er essensielt for sykdomsforståelse.  

 

Diabetesforbundet driver med oppsøkende arbeid, og oppsøker ulike arenaer der det allerede 

er etablerte miljøer av innvandrere. På den måten kommer Diabetesforbundet i kontakt med 

innvandrere. På arenaene og møteplassene for innvandrere sprer de budskap og opplyser om 

diabetes mellitus, noe som gjør det lettere å få en god dialog med personene. Innvandrerne er 

i sine vante og kjente miljøer, de er trygge og de har selv kontroll over eget liv. Men det er 

ofte problematisk å komme i kontakt med innvandrerkvinner, fordi de vanligvis ikke er 

tilstede på de kjente møteplassene - de sitter ofte hjemme. Diabetesforbundet oppsøker blant 

annet skoler som har voksenopplæring, religiøse møteplasser som templer, moskeer, katolske 

kirker, frisklivssentraler, festivaler, asylmottak, Røde kors sine kvinnekafeer og lokaler, 

helseforum for kvinner og primær medisinsk verksted (PMV) på Grønland. Helseforum for 

kvinner er for kvinner med minoritetsbakgrunn. Diabetesforbundet holder alltid stand under 

Melafestivalen, en «verdenskulturfestival», hvor de gir tilbud om måling av blodsukker. 

Kvinnekafeene drevet av Røde Kors blir besøkt av Diabetesforbundet to ganger årlig. Av 

Røde kors sine lokaler besøker Diabetesforbundet Stella kvinnesenter og Marte 

nettverkssenter.   

 

Diabetesforbundet holder ulike arrangementer med kurs og foredrag om DMT2. Dette er kurs 

som varierer i varighet, alt fra 10 min til godt over en time, og innhold alt etter hvor kursene 

holdes. Kursene som har varighet på 10 minutter er ren opplysning om diabetes mellitus. 

Slike korte intervensjoner er ikke å foretrekke, men kan være eneste mulighet. I moskeer 

under fredagsbønnen er det ofte slik at Diabetesforbundet kun får 10 minutter, men under 

søndagsbønnen får de ofte litt lenger tid. De korte intervensjonene hører sjeldenhetene til, 

oftest får forbundet lenger tid – dette avhenger av hvilken plass Diabetesforbundet oppsøker. 

De holder også matkurs og motivasjonsgrupper. Matkursene bruker de ofte som et alternativ 

til kurs om DMT2 der andre typer kurs ikke passer, som for eksempel på asylmottak. Her er 

pasientene i eventuelle livskriser og har mulig andre sykdommer som gjør pasientene lite 

mottakelig for informasjon om DMT2. På matkursene fokuseres det på sunn mat, og å skape 
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en hyggelig atmosfære rundt maten. Dette er et eksempel på tidlig intervensjon for å skape 

sunne matvaner.  

 

Diabetesforbundet er mest aktive med sine kurs, foredrag, og bistand til startkurs 2 i Østfold, 

Oslo, Akershus og Drammen. Grunnen til at de er mest aktive her er at disse stedene har 

høyest andel innvandrere. Diabetesforbundet jobber mye med frisklivssentralene i Oslo, 

spesielt på Grorud, Stovner og Alna, fordi en høy andel av befolkningen er innvandrere i 

disse bydelene.  

 

Når det gjelder startkurs 2 arrangerer ikke Diabetesforbundet dette selv, men de bistår det 

offentlige helsevesenet med kunnskap, tolker og innvandrerbefolkning som er ansatt i 

forbundet. Diabetesforbundet jobber aktivt i arbeidet med å oppnå kontakt med kommuner og 

få kommunene til å holde startkurs 2 til innvandrere.  

 

Målet med det oppsøkende arbeidet Diabetesforbundet utfører er at innvandrere skal bli kjent 

med ordet diabetes, bli mer opptatt av kosthold og få målt blodsukker. Målgruppen er alle 

innvandrere, ikke bare de med etablert DMT2.  

 

Kursholderne som er ansatt i Diabetesforbundet er enten fysioterapeuter eller 

ernæringsfysiologer. Når Diabetesforbundet holder kurs, skal kursene inneholde informasjon 

om hva diabetes mellitus type 2 er, symptomer og komplikasjoner. Dette anses viktig for å 

opplyse om at DMT2 er en alvorlig og farlig sykdom. Diabetesforbundet har erfart at mange 

blir overrasket når de hører hvor alvorlig sykdommen er. Videre vil innholdet dreie seg om 

årsaker til DMT2 (gener, miljø og kosthold). Det fokuseres mye på kosthold og fysisk 

aktivitet under kursene fordi det er mye spørsmål rundt dette, men også fordi det både er 

profylakse mot DMT2, men også den første behandlingen ved nydiagnostisert DMT2. 

Diabetesforbundet informerer ikke om medikamentell behandling, da dette er legens ansvar 

og det er flere personer uten DMT2 som er tilstede når Diabetesforbundet holder kurs. 

Kursene avsluttes med blodsukkermåling av alle deltakere, og får deretter et kort med sin 

blodsukkerverdi. Hvis verdien er > 7 mmol/l får de i tillegg et kryss i ruta: «du bør oppsøke 

fastlege». Det er ingen oppfølging av personer som har deltatt på kurs holdt av 

Diabetesforbundet.  

 

Diabetesforbundet har et annet viktig tilbud til innvandrere; diabeteslinjen face2face, som er 

en telefonlinje der oppringere kan snakke med ansatte i Diabetesforbundet på sitt eget språk. 
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Linjen startet opp i 2012 av en ansatt som var urdu-talende. Ved oppstart var det få personer 

som ringte denne linjen. Det er flere i dag, men fortsatt ikke mange. Det er høy terskel for 

personene å ringe, og samtalene på denne linjen er typisk korte med konkrete spørsmål, der 

personene ofte ringer på vegne av familien. Ofte er det myter om diabetes som må oppklares. 

Siden Diabetesforbundet må få tak i den personen som kan språket kan det ta opptil én dag å 

ringe tilbake personen som har tatt kontakt. Det kreves da at oppringeren legger igjen sitt 

nummer. Det kan av ulike årsaker være noe personene ikke ønsker – og da får de ikke 

benyttet seg av tilbudet.  

 

Vi har fått tilgang til statistikk om diabeteslinjen face2face fra Diabetesforbundet. Ansatte i 

face2face snakker norsk, engelsk, arabisk, somali, urdu og punjabi, men i 2017 ble det også 

brukt tigrinja, tyrkisk og tamil. Antall telefonhenvendelser fra personer som ønsket 

tilbakering var kun 2 henvendelser på urdu, 1 på somali og 1 på arabisk av totalt 2734 

besvarte telefonhenvendelser i 2017. I det oppsøkende arbeidet Diabetesforbundet utfører ble 

84 ulike steder besøkt – dette var i forbindelse med kurs, foredrag og standvirksomhet. 5827 

personer med minoritetsbakgrunn ble oppsøkt i 2017. 1840 av disse personene ble oppsøkt i 

juni – denne store andelen kommer av ramadan. Face2face jobbet med ulike moskeer for å 

snakke om diabetes og ramadan, da det ofte er vanskelig å snakke om dette med sin fastlege.  
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4 Diskusjon 
I vår studie finner vi at alle norske fylker har innbyggere med innvandrerbakgrunn, men 

språk og kulturtilpasset opplæringstilbud for innvandrere med diabetes mellitus type 2 er 

meget begrenset både på sykehusene og i kommunene. Det er variasjon i utforming, innhold 

og erfaring fra eksisterende startkurs 2 på andre språk enn norsk. Diabetesforbundet bidrar til 

pasientopplæring på ulike språk. 

 

4.1 Tilbud av startkurs 2 på norske sykehus 
I Norge i dag er det kun to sykehus (11%) som tilbyr startkurs 2 på andre språk enn norsk - 

Finnmark (samisk) og Vestfold (polsk). Det er ikke tilbud til eksempelvis sør-asiatere som vi 

vet har høy forekomst av DMT2 og multiple risikofaktorer for utvikling av komplikasjoner. 

 

Flest innvandrere bor i Oslo (25,1%) Akershus (16,3%) og Buskerud (15,7%) (5), men 

sykehusene i disse fylkene tilbyr ikke startkurs 2 på andre språk enn norsk. De har dog et 

samarbeid med kommunene. I Oslo har Lovisenberg sykehus overlatt ansvaret for starkurs 2 

til Oslo kommune, Sagene bydel. Som tidligere vist har de arrangert kurs på andre språk enn 

norsk. Også bydelene Alna, Grorud og Stovner har gjennomført startkurs for minoriteter i 

samarbeid med Ahus. Buskerud samarbeider også med de ulike frisklivssentralene i 

kommunen. Av andre fylker med høy andel innvandrere finner vi ut fra diagram 1 Rogaland 

og Østfold (5). I disse fylkene er det heller ingen startkurs på andre språk enn norsk. Dette 

medfører at en rekke personer ikke får startkurs 2, noe de har krav på og som er hjemlet i lov. 

Spesialisthelsetjenesten oppfyller dermed ikke sin forpliktelse til opplæring av pasienter og 

pårørende (29). Våre resultater bekrefter Folkehelseinstituttets påstand om at innvandrere og 

pasienter med minoritetsbakgrunn ikke har samme tilgang på helsetjenester i forhold til 

resten av befolkningen. Dette til tross for at man har justert for sosiodemografiske forskjeller 

(utdanning og inntekt). Forklaringer kan være helsepersonellets manglende kunnskap om 

innvandrere og begrensede ressurser. Resultatet av dette er lite tilpasset informasjon og 

opplæring (36). 

 

	  



	 41	

4.2 Tilbud av startkurs 2 i norske kommuner/bydeler 
Kun Drammen og Oslo har kommunalt tilbud om startkurs 2 på annet språk enn norsk. På 

frisklivssentralen i Drammen er kurset forbeholdt innvandrerkvinner, og innvandrermenn i 

Buskerud har dermed ingen tilbud. Kursene utføres med pasienter fra forskjellige land og 

med ulike språk. Det kan være opptil 6 tolker på samme kurs, som kan gjøre at aktiv 

deltakelse mellom pasientene blir vanskelig. 

 

I Oslo har Sagene frisklivssentral og Ahus i samarbeid med bydelene Alna, Grorud og 

Stovner gjennomført kurs på minoritetsspråk. Dette er de eneste stedene i Oslo som har hatt 

kurs på andre språk enn norsk, og i forhold til den store innvandringsbefolkningen i Oslo er 

dette nærmest et ikke-eksisterende tilbud til innvandrere. Det er viktig å nevne at når Sagene 

arrangerer startkurs 2 på andre språk enn norsk er dette av egen vilje og ikke et samarbeid 

med sykehusene.  

 

Kursene som er arrangert i samarbeidet mellom Ahus og bydelene er kun tilbudt innvandrere 

som er bosatt på Alna, Grorud og Stovner, men ikke innvandrere bosatt i Akershus. Dette 

bringer oss inn på fordelingen av innvandrere i de ulike bydelene i Oslo, hvor fleste finnes i 

sentrum (48,15%), etterfulgt av Stovner, Søndre Nordstrand og Alna (6). Det er høyere 

hyppighet av DMT2 på østkanten i Oslo enn på vestkanten (27). Kursene i bydelen Alna, 

Stovner og Grorud er derfor svært viktige. Men som vi ser er det veldig høy andel 

innvandrere i sentrum, men ingen tilbud om startkurs 2 på andre språk enn norsk i 

umiddelbar nærhet. Det nærmeste tilbudet for de som bor i sentrum er Sagene frisklivssentral. 

Det kan være relativt store avstander for noen å skulle reise til Sagene. 

 

Oppsummerende er det kun Sagene, Alna, Grorud og Stovner bydel, og Drammen 

frisklivssentral som tilbyr startkurs 2 på andre språk enn norsk. Startkurs 2 for innvandrere 

blir ikke prioritert. Vi mistenker at dette er forårsaket av stramme budsjetter og lite kunnskap 

om at mange innvandrere er risikopasienter for utvikling av DMT2 og senkomplikasjoner. 

Kunnskap om innvandreres risiko og senere komplikasjoner må belyses, slik at det blir 

tydelig at det i det lange løp vil lønne seg økonomisk å arrangere tilpassede startkurs 2. Men 

viktigere enn økonomi og ressurser; hovedproblemet ligger i lav rekruttering fra fastlege og 

lav helseinformasjonsforståelse hos pasientene, slik at behovet for startkurs 2 i dag er usynlig. 
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4.3 Erfaringer fra startkursene arrangert i norske 

kommuner 
Kulturforståelse, kommunikasjon, brukermedvirkning, helseinformasjonsforståelse og 

nærmiljø er faktorer vi anser som spesielt viktige for å avgjøre om kursene er godt nok 

tilpasset innvandrere eller ikke. Det skal i tillegg være høy faglig kvalitet, etter at alle disse 

faktorene er hensynstatt. For å avgjøre om startkurs 2 er godt nok tilpasset, har vi vurdert 

kursene etter disse faktorene. 

 

4.3.1 Retningslinjer startkurs 2 
Helsedirektoratet har skrevet at startkurs 2 er avgjørende for forebygging av 

senkomplikasjoner og utvikling av DMT2 (25). I tillegg viser studier at gruppeundervisning 

har effekt (35). Startkursene skal ifølge Diabetesforbundet og Helsedirektoratet være på 

minst 7 timer, være i smågrupper og inneholde informasjon om sykdommen, risikofaktorer, 

senkomplikasjoner og egenomsorg. Innholdet skal gjøre pasientene i stand til å mestre 

sykdommen (25, 32). Ut fra det vi vet om kurset «Å leve med diabetes» og kursene på 

Sagene frisklivssentral har de inneholdt alle disse elementene, og samsvarer dermed med 

retningslinjene fra Diabetesforbundet og Helsedirektoratet.  

 

4.3.2 Kommunikasjon og kultur 
Kommunikasjon er avgjørende for bedre diabetesbehandling (25). I pasient- og 

brukerrettighetsloven §3-5 er det hjemlet at informasjon skal være tilpasset blant annet 

kultur- og språkbakgrunn (15). Sykehusene i Rogaland og Kristiansand har tidligere brukt 

tolk på startkurs 2, men som tidligere nevnt er ikke tolk tilstrekkelig sammenlignet med 

kommunikasjon mellom mennesker med samme språk og kultur. Vi så at eksempelvis 

trøstespising ikke er en eksisterende metafor i Sri-Lanka, noe som vil være grobunn for 

forvirring (40). Det er grunn til å tro at bruk av tolk ikke gir likeverdige tjenester, og ikke like 

god behandling av DMT2.  

 

Under utviklingen av kursene «Å leve med diabetes» ble det brukt mye tid på å tilpasse 

kursene til ulike kulturer. Prosjektet hadde et mål om at fagmiljøet på Ahus og i bydelene 

skulle utvikle høyere flerkulturell kompetanse, siden det er en ren nødvendighet for å ivareta 

pasient- og pårørendeopplæring. Det ble derfor brukt mye tid i planleggingen av startkursene 

for å finne tilnærminger og oversettelsesuttrykk der kultur ble hensynstatt. Undervisningen 

skulle ikke redusere innhold eller kvalitet, til tross for at andre tilnærminger og uttrykk ble 
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brukt. Tolkene som var tilstede var fastleger med minoritetsbakgrunn, og ble i tillegg til 

språktolkere brukt som kulturtolkere for både deltakere og kursholdere. De kulturelle 

forskjellene og oppfatningene ble dermed forklart både fra pasient til helsepersonell, og fra 

helsepersonell til pasient (39). Dette er høy grad av tilpasset opplæring, og vi kan for første 

gang begynne å snakke om likeverdige tjeneste.   

 

Brobygging mellom pasienter med innvandrerbakgrunn og fagfolk ved bruk av lekfolk, er 

også en metode som tar høyde for språk- og kulturforskjeller. Dette gjennomføres ved å 

involvere lekfolk fra innvandrermiljøene på startkurs 2 og andre helsefremmende 

arrangementer (2, 35). Lekfolket har brukerkompetanse og kulturell kompetanse for å hjelpe 

pasientene med innvandrerbakgrunn og fagfolket til å få en gjensidig forståelse, og for å 

unngå misforståelser som tidligere har blitt beskrevet. Denne brukerkompetansen er viktig for 

pasienter med innvandrerbakgrunn, fordi tilpasning til et annet språk og kultur er nødvendig 

(25). Det å involvere lekfolk fra innvandrermiljøet i kurs og andre helsefremmende 

arrangementer har vist at pasientene i senere tid utvikler større evne til å samarbeide med 

fagfolk. Lekfolkene skal gjøre helsevesenet tilgjengelig for pasienter med 

innvandrerbakgrunn og de kan være medarbeidere i behandlingssituasjoner (2).  

 

Kursene «Å leve med diabetes» og kursene på Sagene har begge involvert lekfolk fra 

innvandrermiljøet som kan både språket og kulturen. Sagene hadde representanter fra 

Diabetesforbundet og kursene «Å leve med diabetes» brukte fastleger som tolker. 

Diabetesforbundet la stor vekt på at kultur er essensielt for sykdomsforståelse, og har derfor 

ansatt flere personer som er del av innvandrermiljøet. På en annen side hadde ikke kursene 

«Å leve med diabetes» god erfaring med Diabetesforbundets sine tjenester, da informasjonen 

ikke var godt nok tilpasset deltakerne (40).  

 

4.3.3 Brukermedvirkning og egenkraftmobilisering 
Brukermedvirkning bygger på teorien om egenkraftmobilisering, et viktig mål i 

diabetesopplæringen (25, 34). Siden brukermedvirkning er viktig for å øke helsetjenestenes 

kvalitet, må det tilrettelegges for at dette også gjennomføres med innvandrere (34). Felles for 

kursene på Sagene frisklivssentral og «Å leve med diabetes» er at kursene stimulerte til aktiv 

deltakelse, for at færrest mulig skulle falle av. Aktiv deltakelse og brukermedvirkning skal 

stimulere til egenkraftmobilisering som er nødvendig for at pasientene skal ta ansvar for egen 

sykdom og få selvtillit til mestring. Dette kan bidra til mindre tabu rundt sykdommen i 

nærmiljøet. Brukermedvirkning finner vi i fokussamtaler i kursene «Å leve med diabetes», 
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der pasientene fikk fortelle hvordan de opplevde kursene, hva de hadde lært og hvordan 

kursene hadde hjulpet dem. I planleggingsfasen av kursene «Å leve med diabetes» prøvde 

kursholderne å inkludere en brukerrepresentant, men dette var av ukjente grunner ikke mulig. 

I kursene på Sagene førte tiden «rundt bordet» med samtale om egne erfaringer til utvidelse 

av kursene fra to til tre dager, etter pasientenes eget ønske. Det kan likevel være mange 

barrierer som gjør at brukermedvirkning er vanskelig, grunnet språk, kulturforskjeller og lav 

helseinformasjonsforståelse. Under kursene «Å leve med diabetes» nølte mange av 

pasientene med å beskrive egne erfaringer. Kursholderne oppfattet at dette bunner i mangel 

på kunnskap om konfidensialitet og taushetsplikt, noe som ble ansett som viktig å bruke tid 

på informere om (40). Dette er et eksempel der lav helseinformasjonsforståelse bidrar til å 

gjøre helsetjenestene mindre tilgjengelige. Uten kunnskap om taushetsplikten som er 

grunnleggende og lovpålagt i norsk helsevesen, kan mange vegre seg for å dele privat 

informasjon i redsel for at denne informasjonen vil spres videre. Videreført kan dette 

resultere i at enkelte unngår å oppsøke lege. 

 

Fra rapporten «Å leve med diabetes» kommer det frem at kursdeltakerne var veldig fornøyde 

med kurset. De forstod bedre kompleksiteten av sykdommen, viktigheten og sammenhengen 

mellom kosthold, mosjon og blodsukker. I tillegg følte de seg tryggere på å stille krav til 

fastlegen (40). Dette tyder på at kursene øker egenkraftmobilisering.  

 

4.3.4 Helseinformasjonsforståelse 
Kursene på Sagene og «Å leve med diabetes» tok i bruk ulike strategier for å styrke og øke 

pasientenes helseinformasjonsforståelse. På begge kursene ble det brukt mye tid på å lære 

opp pasientene hvordan å ta i bruk helsetjenester for å sikre at behandling følges opp og at 

eventuelle senkomplikasjoner blir oppdaget tidlig. På kurset «Å leve med Diabetes» 

beskrives det at enkelte innvandrergrupper har en kultur der man inntar en passiv sykerolle. 

Deltakerne på kurset beskrev under fokussamtalene at de synes det var viktig med forståelsen 

av å ta ansvar for egen helse og selv følge opp hos fastlegen for å forebygge komplikasjoner. 

 

4.3.5 Kosthold og mosjon 
Flere innvandrergrupper har endret sitt kosthold etter migrasjon, og studier viser at 

innvandrere er mindre fysiske aktive enn befolkningen som helhet (10, 14). Dette er 

risikofaktorer for utvikling av DMT2. Vi mener derfor at en tilpasset opplæring til denne 

gruppen skal inneholde rikelig med informasjon om sunt kosthold og mosjon. Kurset på 
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Sagene brukte flere modaliteter for å illustrere hvor viktig mosjon er. Alle kursdeltakerne 

skulle måle blodsukker før og etter fysisk aktivitet, noe som bidrar til å gjøre det mer visuelt 

og håndgripelig sammenlignet med å få det forklart under en forelesning. Dette er viktig for 

alle pasienter, både etnisk norske og innvandrere, men med viten om skrive- og lesevansker 

og språkbarrierer kan en slik illustrasjon ha stor verdi for innvandrerne. Kursholderne brukte 

gjentakelser for å sikre at deltakerne hadde forstått informasjonen, som er essensielt i all 

pasientbehandling, men muligens ekstra viktig i behandling av innvandrere. Det ble gjort 

flere tiltak under kursene på Sagene som var tilpasset lave lese- og skriveferdigheter – blant 

annet å ha kortere foredrag og lage sunn lunsj sammen i gruppen. Kursdeltakerne ble i tillegg 

lært opp i å lese og forstå næringsinnholdet på matvarer. Startkursene som holdes på Sagene, 

kursene «Å leve med diabetes» og Diabetesforbundet har alle hatt stort fokus på opplæring av 

sunne matvaner, viktigheten av sunt og kosthold og fysisk aktivitet. Kurset med tolk som 

holdes i Drammen bruker ¾  av tiden til mosjonering og matlaging, og alle kurs har hatt 

fokus på livsstilsendringer. Dette er eksempler på tilpasset opplæring. Et annet eksempel er 

opplysning om, og fokus på at det ikke anbefales å faste når man har DMT2.  

 

4.3.6 Faglig kvalitet 
Sagene holder startkurs 2 også på norsk, og vi kunne dermed gjøre en konkret sammenligning 

av kursenes faglige kvalitet med kursene som ble holdt på urdu og somali. På de norske 

kursene var det diabetessykepleier tilstede, noe det ikke var på kursene for 

minoritetspasienter fordi kursene på minoritetsspråk ikke samarbeider med Lovisenberg 

sykehus. Det ble brukt enklere språk og innhold på minoritetskursene, samt utført færre 

foredrag. Dermed oppstår spørsmål om kvalitet - er det høy nok faglig kvalitet og 

kompetanse på minoritetskursene? Både fysioterapeut ansatt av frisklivssentralen og en med 

master i klinisk ernæring fra Diabetesforbundet med god kunnskap til kultur og språk, var 

kursholdere. Selv om tilbudet ikke er likt det norske, kan det likevel tyde på et likeverdig 

tilbud. Minoritetskursene innehar høy fagkompetanse, og kursene synes å være tilrettelagt 

målgruppen. På kurset «Å leve med diabetes» var det i tillegg diabetessykepleier tilstede, slik 

som på norske kurs. 

 

4.3.7 Nærmiljø 
Det er potensielt lange avstander fra der kursdeltakere bor til der startkurs 2 holdes, med 

unntak av kursene som er holdt på Alna, Stovner og Grorud. Sagene har holdt startkurs 2 på 

andre språk enn norsk, men tilbudet er til alle i Oslo og dermed kan noen få en lang reisevei. 

Det kommer frem i rapporten fra kurset «Å leve med diabetes» at det var viktig for 
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deltakerne at tilbudet var i nærmiljøet. Forpliktelser som å hente i barnehage/skole eller 

kulturer der det er uønsket at kvinner skal reise alene i det offentlige rom var grunner til 

dette. Flere av deltakerne uttrykte at de ikke ville deltatt hvis kurset ble holdt på Ahus (40). 

Det er ikke bare praktiske og individuelle kulturelle årsaker som gjør kurs i nærmiljøet viktig. 

Wallerstein skriver (2, s. 269): 

 
Ved	å	fremme	deltakelse	i	aktiviteter	i	lokalsamfunnet,	styrke	følelsen	av	
tilhørighet	i	lokalsamfunnet	og	i	ulike	sosiale	nettverk,	og	gjennom	å	fremme	en	tro	
på	at	folk	kan	kontrollere	sin	verden,	vil	en	kunne	bedre	helsetilstanden	så	vel	som	
stimulere	til	sosial	og	miljømessig	endring.		
 

Dette har også frisklivssentralene i kommuner med høy andel innvandrere erfart - deltakelse 

fremmer helse og integrering (30). Dette illustrerer hvor viktig det er å holde kurs i 

nærområdet for at innvandrere skal delta. Ut fra resultatene våre ser vi at det er lange 

avstander og at beliggenheten til kursene ikke er tilpasset innvandrere og deres kultur, noe 

som gjør at det ikke er et likeverdig tilbud. Siden det er høyere hyppighet av DMT2 på 

østkanten enn vestkanten i Oslo, er det helt riktig å sette i gang prosjektet «Å leve med 

diabetes» på Stovner, Alna, og Grorud. Dette viser at man legger til rette for bosetning og 

prevalens av sykdommen (27).  

 

4.3.8 Rekruttering 
Lite sosial kontakt er en faktor som kan påvirke helsen negativt (11). Innvandrere har mindre 

sosial kontakt enn befolkningen som helhet, lavere deltakelse i frivillige organisasjoner, men 

mer deltakelse i religiøse- og innvandrerorganisasjoner (12, 13). Isolasjonen spenner seg over 

flere aspekter ved livet, og det kan dermed bli vanskelig for helsevesenet og komme i kontakt 

med enkelte innvandrere (2). Vi vet at det er et problem å rekruttere innvandrere til kursene, 

da mange deltar lite i samfunnet. En løsning på dette er å oppsøke religiøse- og 

innvandrerorganisasjoner. Akkurat dette har Diabetesforbundet, Sagene frisklivssentral og 

kurset «Å leve med diabetes» gjort. Det er også grunn til å tro at de som blir oppsøkt vil føle 

seg mindre diskriminert og skamfulle, sammenlignet med selv å måtte oppsøke helsevesenet. 

Oppsøkende arbeid er derfor viktig for å komme i kontakt med de som ellers ikke ville 

kontaktet helsevesenet.  

 

Ingen av kursene skilte mellom kvinner og menn. «Å leve med diabetes» gjorde dette bevisst 

slik at menn skulle lære å ta ansvar for eget kosthold med tanke på den tradisjonelle 

rollefordelingen som ses i enkelte kulturer, der kvinner står for matlagingen (40). Det ble i 
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rapporten stilt spørsmål til om en mulig konsekvens kunne være at mange velger å avstå fra 

kurset grunnet gruppesammensetningen. En mulig løsning på dette problemet vil være å åpne 

for grupper der kvinner og menn er adskilt, men at tematikken rundt tradisjonell 

rollefordeling likevel tematiseres i alle kurs. 

 

Det er høyere prevalens av DMT2 blant innvandrere enn blant vestlige (14). Det er lange 

ventelister på startkurs 2 på norsk, mens kursene som holdes på minoritetsspråk avlyses 

grunnet mangel på deltakere. Rekruttering er et stort problem for alle vi har vært i kontakt 

med. Oppsøkende arbeid er ikke nok for å løse problemet, noe som ble illustrert høsten 2017. 

Det var planlagt et kurs på urdu ved Sagene frisklivssentral, men avlyste grunnet for få 

deltakere. Tredje og fjerde kurs «Å leve med diabetes» ble kun holdt på urdu, og ikke 

tamilsk, da det var for få med tamil som språk som meldte seg på. De få som var på 

deltakerlista mistet sitt tilbud, og fikk ingen opplæring. Det er heller ikke planlagt noen kurs i 

2018 ved Sagene frisklivssentral grunnet mangel på rekruttering. Sagene frisklivssentral er 

helt avhengig av at fastlegene henviser pasientene. Kursene «Å leve med diabetes» hadde en 

løsning som viste seg å ha stor effekt – de ringte til deltakerne før kursoppstart. Oppringeren 

var fra bydelen og kunne språket deltakeren snakket. I rapporten står det videre at 

rekrutteringen tok svært mye tid, og var veldig ressurskrevende. På Sagene ble det sendt ut 

brev. I rapporten «Å leve med diabetes» legges det frem at en årsak til dette problemet kan 

være at personer som er bedre integrert i det norske samfunnet er mer bevisste på å 

nyttiggjøre seg av slike tilbud (40).  

 

I vårt eget arbeid med å kartlegge tilbudene av startkurs 2 på sykehusene opplevde vi det 

svært utfordrende å få tak i riktige personer som kunne gi oss den informasjonen vi trengte. 

Vi snakket med mange mennesker som hadde lite informasjon og vi hadde problemer med å 

orientere oss i helsevesenet. Dette støtter opp om årsaksforklaringen til kursene «Å leve med 

diabetes»; jo mer integrert jo mer nyttiggjør man seg av tilbud helsevesenet har. Selv som 

etnisk norsk er dette vanskelig. Våre erfaringer viser at det ikke bare er vanskelig å nå ut til 

innvandrere, men også utfordrende for innvandrere å nå frem til helsevesenet. Vi mistenker at 

grunner for lav påmelding og avlyste kurs kan være at innvandrere ikke vet at de har krav og 

behov for startkurs 2. Tilbudet når dermed ikke frem til innvandrere, samtidig som en stor del 

av problemet er at behovet i dag er usynlig. Vi anser det som svært viktig at fastlegen derfor 

henviser alle med DMT2 til startkurs 2 og at bydelene og Diabetesforbundet fortsetter det 

oppsøkende arbeidet, slik at behovet for tilpasset startkurs 2 blir synliggjort både for sykehus 

og kommuner.  
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4.4 Styrker og svakheter ved våre metoder 
Vi har forsøkt å gjøre en grundig jobb for at undersøkelsene vi har gjort skal bli så pålitelige 

som mulig, og for at resultatene skal gjenspeile virkeligheten.  

 

Vi anvendte et standardisert intervju per telefon med lukkede spørsmål med svaralternativer 

som «ja eller nei» og «antall timer» for å få konkret og ønsket informasjon. Vi ville gjøre det 

enkelt å plotte resultatene i dataprogrammer som Excel og sammenligne dem. Grunnen til at 

vi valgte telefon fremfor spørreskjema var at vi ønsket tall og informasjon fra alle sykehus – 

vi så for oss at vi kunne risikere at svarprosenten ikke ble 100% dersom vi sendte ut 

spørreskjema på mail. 

 

Et av problemene vi opplevde var at respondentene ved flere av sykehusene hadde lite 

informasjon om hva som skulle skje det nærmeste året. Lærings- og mestringssenteret ved 

enkelte sykehus hadde ingen informasjon og vi ble ofte henvist videre. Spesielt i Sykehuset 

Innlandet var dette et problem – informasjon herfra fikk vi ikke før i november 2018. Det 

viste seg å være svært tidskrevende å ringe lærings- og mestringssentrene ved alle 

sykehusene – vi brukte begge en hel uke hver for å få all dataen vi trengte. Etter 

innsamlingen av den kvantitative dataen skulle vi lage en systematisk tabell over resultatene, 

men på grunn av ambivalens i svarene viste dette seg å være vanskelig.  

 

I utgangspunktet ville vi at resultatene fra den kvantitative undersøkelsen skulle være 

gjeldende for 2018, men det viste seg å være vanskelig fordi sykehusene i februar 2018 hadde 

lite informasjon om hva som ville skje i løpet av det nærmeste året. Derfor måtte vi regne 

med informasjon fra 2017 og det som var planlagt for 2018. Om de planlagte kursene for 

2018 har blitt gjennomført har vi ingen informasjon om.  

 

En ulempe med de lukkede spørsmålene var i de tilfellene der antall startkurs 2 per år varierte 

eller planen for neste år ikke var fullstendig spikret – de lukkede spørsmålene utelukket 

ambivalens. Derfor bestemte vi oss for at respondentene kunne åpne for å utdype 

spørsmålene etter at de standardiserte spørsmålene var stilt. Vi stiller oss her spørsmål om 

påliteligheten av disse utdypningene fordi vi tenker at det kan være forskjellig hva slags 

informasjon vi får fra de ulike sykehusene. Enkelte av respondentene var veldig korte i 

svarene de ga, mens andre gjerne ville utdype mer. 
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Ved innsamling av kvantitative data for bydelene hadde vi grunnet tidsnød ikke mulighet til å 

ringe frisklivssentralene i alle bydelene. Vi bestemte oss derfor for å sende spørreskjema på 

mail – enqueter. Problemet ble her at vi ikke opplevde å få 100 i svarprosent. Men gjennom 

informasjon fra veilederen vår og møte med Sagene frisklivssentral fikk vi vite at det kun er 

Alna, Grorud, Stovner og Sagene bydel som tilbyr startkurs 2 tilpasset pasienter med 

innvandrerbakgrunn. 

 

Vi laget en liste på forhånd med temaer vi ville igjennom. Fordelen med et uformelt intervju 

sammenlignet med spørreskjemaer var at respondentene selv kunne si hva de tenker og dele 

de erfaringene de ønsket, og samtalen kunne utvikle seg etter hva respondenten svarte (38). 

Siden vi ikke hadde innspilling av intervjuet, anså vi det som viktig at vi laget et referat fra 

møtet rett etter at intervjuene var ferdig, slik at ikke essensiell informasjon ble glemt (42). 

Før, under og etter intervjuene var det flere utfordringer vi måtte tenke gjennom ved bruk av 

intervju. Under intervjuene stod respondenten fritt til å fortelle hva de ville ut fra punktene vi 

presenterte. Det er kun respondentens syn som kommer frem under intervjuet, og vi hadde 

kun en respondent per intervju. En konsekvens av dette kan være at respondenten kan 

forklare seg selv og deres oppgave på en bedre måte enn det som gjenspeiler realiteten. 

Derfor kan det stilles spørsmål om hvor pålitelig informasjonen er. Dette avhenger også av 

oss som intervjuere. Det er større fare for upålitelig informasjon ved intervju av 

organisasjoner som er avhengig av god markedsføring, og var noe vi særlig måtte tenke 

gjennom før og i etterkant av intervjuet med Diabetesforbundet. Vi har derfor valgt å 

presentere resultatene fra Diabetesforbundet på en faktapreget måte. Dette fordi 

Diabetesforbundet er frivillig drevet og avhengig av god markedsføring for å kunne drive 

videre. Vi valgte derfor ikke å spekulere i eventuell effekt av de spesifikke tilbudene 

Diabetesforbundet selv har, og presenterte under intervjuet. Under intervjuet med 

Diabetesforbundet fikk vi inntrykk av at deres arbeid var utelukkende effektivt og godt 

gjennomført - både deres bistand på kurs og diabeteslinjen face2face. Men ut fra rapporten 

«Å leve med diabetes» var det tydelig at kursholderne ikke var fornøyd med deltakelsen av 

Diabetesforbundet.  

 

Informasjonen fra rapporten «Å leve med diabetes» får vi ikke kvalitetssikret noen andre 

steder. Hele rapporten var preget av nærmest kun positive vurderinger av kursene. Det var 

svært lite diskusjon og refleksjon rundt negative sider ved gjennomføring av kursene. 

Dermed oppstår spørsmål om påliteligheten til erfaringene. Under planleggingen av 

oppgaven ønsket vi i utgangspunktet å komme i kontakt med innvandrere som hadde deltatt 
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på startkurs 2 tilpasset sin kultur, og høre deres erfaringer. Dette var dessverre ikke mulig 

grunnet tidsnød og konfidensialitet. Diskusjonen baseres derfor på erfaringer fra denne 

rapporten. 

 

4.5 Konklusjon 
Kursene som har vært arrangert i Oslo er etter vår mening godt tilpasset innvandrere. Kursene 

har tatt i bruk oversettere med kulturell kompetanse, slik at tolkene fungerer som en 

oversetter av både språk og kultur på samme tid. Deltakelse av lekfolk i opplæringen bidrar 

til å bygge bro mellom helsetjenestene og innvandrermiljøet. Enkelte av kursene har blitt 

holdt i nærmiljøet, noe som anses som helt essensielt for oppmøte av deltakere. Det har blitt 

tilpasset lese- og skriveferdigheter, og det har blitt tilrettelagt for lav 

helseinformasjonsforståelse. Deltakerne har fått opplæring i hvordan ta i bruk helsetjenestene 

og hvordan mestre sykdommen ut fra egne forutsetninger. Gjennom samtaler under kursene 

har deltakerne fått tatt del i utviklingen av kursene slik at det har blitt tilrettelagt for 

brukermedvirkning. Hvis disse faktorene blir tatt med i gjennomføring av startkurs 2, anser vi 

kursene likeverdig kursene til etnisk norske. Men i dag er det kun en liten gruppe som har fått 

dette tilbudet og det er dermed et enormt antall innvandrere som ikke blir tilbudt startkurs 2 

tilpasset språk og kultur. Vi kan dermed konkludere med at det per i dag ikke er likeverdig 

helsetilbud uavhengig etnisk bakgrunn. 

 

Vi anser den største utfordringen med startkurs 2 på andre språk enn norsk å være 

rekruttering av deltakere til kursene. Flere kurs har blitt avlyst grunnet lav påmelding til tross 

for at det er mange innvandrere med diabetes mellitus type 2 og sekundære 

senkomplikasjoner. Vi tenker at problemet kan angripes på to måter: 1) på den ene siden må 

helsevesenet få opplæring og kunnskap om denne gruppen pasienter. Fastlegen er nødt til å 

henvise alle pasientene med DMT2 til startkurs 2, slik at behovet for tilpasset startkurs 2 blir 

synliggjort for sykehus og kommuner. Videre må Diabetesforbundet og bydelene i Oslo 

fortsette det oppsøkende arbeidet. Det krever også at helsevesenet finner nye metoder for å 

rekruttere disse pasientene. 2) På den andre siden kreves en styrking av pasientenes 

helseinformasjonsforståelse slik at de kan ta i bruk helsetjenester og sette krav til disse – og 

dermed ha en forutsetning for å ta ansvar for sin egen helse.  
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