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Forord  
 
 

Mye har skjedd siden vi startet i år 2000. Som tidligere idrettsaktiv tok jeg initiativ for kvinner som 

ville lære å trene, leide lokale og satte inn noen treningsapparater. Egenerfaring fra personlige 

helseproblemer ble veldig nyttig i dette arbeidet, og likepersonsarbeid er en viktig del av Helseforum 

også i dag. Helseforum startet ganske tilfeldig, og har etter hvert utviklet seg til noe mye større.  

 

Nå 15 år og flere tusen deltakere senere, står vi her som en viktig bidragsyter for kvinner og barns 

fremtid, samt for en del av samfunnsutviklingen innen helse, aktivitet og sysselsetting.  

 

Jeg brenner særlig for mødres helse fordi jeg som mor har opplevd hvilke tragedier dårlig helse kan 

føre til både for økonomi, familie, og for barnas oppvekst, helse, aktivitet og skolegang. 

Konsekvensene for barna kan være store, men også usynlige.  

 

Mange har vanskelig for å brukermedvirke og det reduserer oppnåelse om likeverdige helsetjenester, 

og er dermed til hinder for bedring og økt aktivitet. Oslo Folkehelseplan viser at innvandrere har 

dårligere helse enn resten av befolkningen, og at dette også gjelder barna, og at de unge har 

vanskeligere for å komme i arbeid.  

 

Jeg har selv sett flere tenåringsjenter med samme symptomer på helseplager som hos uføretrygdede 

voksne; feilernæring, smerter og utmattelse. Forskning viser at barn som har negative opplevelser i 

barndommen er meget sterkt utsatt for helseproblemer i voksen alder som; psykisk helse, kreft, hjerte-

karsykdommer og diabetes m.m.1 

 

Forskning viser også at gode relasjoner2 og fysisk aktivitet er svært viktig for å oppnå bedre helse. 

Dette er de to kjerneaktivitetene hos Helseforum – i en kombinasjon. Mange som kommer hit har ikke 

vært fysisk aktive før og mange er ensomme og mangler gode relasjoner.  

 

Utfordringer ved dårlig helse har konsekvenser for oss alle. Det er imidlertid mange ekstra 

utfordringer for de som ikke kjenner det norske språket og systemet, og i tillegg har svak økonomi og 

mangler grunnleggende kunnskap om helsefremmende faktorer.  

 

Alle har et eget ansvar, og Helseforum bidrar til å øke kvinners egeninnsats i hverdagen.  

 

Som kvinner på senteret sier:  

 

‘’vi blir ikke friske bare av å sitte å prate – vi må gjøre noe også.’’  
 

Voksne barn kan også ha store utfordringer med å få gjennomført sin egen hverdag og arbeidsdag når 

man ofte må hjelpe sine foreldre som ikke er alvorlig syke. Det kan også føre til sykefravær i 

arbeidslivet. En datter fortalte: 

 

‘’Tusen takk for at dere hjalp mamma. Før måtte jeg hjelpe henne med alt, men nå er det hun som 

hjelper meg og barna mine.’’ 
 

Det er også en del menn som oppsøker oss fordi de er bekymret for sin kones helse, eller bare med 

ønske om at hans kone og døtre skal komme seg ut i aktivitet.  

 

                                                             
1 1958 National Child Development Study, Centre for Longitudinal Studies, UCL. UK. ACE-studien (Adverse Childhood Experiences), 

CDC, USA. 
2 Harvard Medical School longitudinal study, Dr. Robert Waldinger, Clinical Professor of Psychiatry, Director of the Harvard Study of Adult 

Development 
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Det at mange leger, helsepersonell og Nav henviser deltakere hit, gjør at vi når frem til flere kvinner 

som ellers ville vært isolert. De har gjerne fått vite om Helseforum gjennom sine pasienter og brukere. 

 

Vi opplever at svært mange kvinner ønsker endring, de vil ikke gi opp og er klar til å gjøre en stor 

egeninnsats bare de vet hva de skal gjøre. Flere sier at de har prøvd alt, og hvis dette ikke hjelper så 

orker de ikke å leve lenger. Og det går ofte bra. Mange opplever at når de får det de trenger så oppnår 

de bedre helse og da ønsker de å være mer aktive, og det påvirker også deres barn positivt. 

 

‘’Før ville jeg ikke gjøre noen ting, og jeg tenkte aldri på å arbeide. Nå klarer jeg ikke å sitte stille! 

Det er så gøy å være aktiv, jeg vil gjøre mange ting, nå vil jeg finne meg en jobb!’’ 

 

‘’Sorry jeg har ikke tid til å komme til Helseforum lenger, nå jogger jeg heller på vei til jobben’’ 

 

Selv om ikke alle kommer seg i ordinært arbeid, så bidrar tiltaket til bedre livskvalitet og reduserte 

kostnader i helsevesenet, kommune og bydelene, barnevernet, og for eldre som kan bo bedre hjemme.  

I tillegg ser vi at barn blir styrket og lettere blir i stand til å arbeide som ungdom. 

 

Vi håper at denne rapporten kan bidra til økt innsikt og satsning for å gi kvinner det de trenger for å 

oppnå god helse og dermed et bedre og mer aktivt liv. Å gi opp kvinnene, er å gi opp barna. Å hjelpe 

kvinner er å hjelpe hele familien, og de sprer kunnskapen videre ut til sitt nettverk.  

 

Nina Torgersen,  

Daglig leder for Helseforum for kvinner. 
 
 

Takk   
 
Det er mange som har hjulpet Helseforum for kvinner å komme hit vi er i dag, og alle fortjener en stor 

takk. Tusenvis av kvinner og barn har fått et mye bedre liv og bedre fremtidsutsikter, takket være dere. 

 

Tusen takk til alle våre fantastiske ansatte og frivillige som gjør en stor innsats med både kropp og 

sjel. Takk til våre samarbeidspartnere og andre ildsjeler som har stilt opp med råd og veiledning, samt 

aktiviteter. Og ikke minst takk til våre flotte deltakere som er en stor inspirasjon både for hverandre og 

for oss som arbeider her. 

 

Vi takker Fafo som har arbeidet med spørreskjema, analysert resultatene og utarbeidet rapporten i 

samarbeid med Helseforum, og takk til de flinke intervjuerne. 

 

Vi takker også Høgskolen i Oslo og Akershus som har bidratt til å skaffe intervjuere til undersøkelsen, 

samt takk til alle som har stilt opp med råd og veiledning. 

 

En ekstra stor takk til Oslo Kommune for uvurderlig støtte i over ti år. Takk til Helsedirektoratet for 

midler til å gjennomføre undersøkelsen, og vi takker for kursstøtte fra Studieforbundet Solidaritet, 

samt prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom Organisasjonen Mental Helse. Og ikke minst en meget 

stor takk til Stiftelsen Scheiblers Legat. 

 

Med stor ydmykhet og respekt, 

 

Tusen takk til dere alle!  
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Om Helseforum for kvinner 
 

Helseforum for kvinner er en uavhengig idealistisk organisasjon som arbeider for å bedre kvinner og 

barns helse og livssituasjon i Oslo. Gjennom å øke egeninnsats, kunnskap, samhandling og 

brukermedvirkning bidrar vi til å styrke deres selvstendighet, inkludering og sysselsetting, samt 

utjevne forskjeller og fremme likeverdige helsetjenester. Vi arbeider etter målsetningene for Oslo 

folkehelseplan og det nasjonale folkehelsearbeidet. Arbeidet pågår i et lavterskel senter i Oslo. 

Bakgrunn  

Helseforum for kvinner startet år 2000 på etterspørsel fra kronisk syke kvinner som hadde fått anbefalt 

av legen å bli sosiale og fysisk aktive. De var usikre på hva de skulle gjøre og ba om hjelp til å starte 

opp. Det viste seg raskt et stort behov for integrert tilbud om kunnskap og veiledning, samt sosialt 

samvær, og vi så at kvinners reduserte helse ofte gikk utover barns omsorg, helse, skole, fritid og 

arbeidsevne som ungdom. Deltakerne har dermed bidratt til at Helseforum for kvinner har utviklet seg 

til å bli et helhetlig og lavterskel tiltak. 

Målgruppe 

Kvinner med vanskelig livssituasjon, svak helse, svak økonomi, kvinner som av ulike årsaker ikke kan 

delta i ordinære tilbud i samfunnet. Kvinner som står i fare for å falle ut av norskkurs, arbeidstiltak og 

ordinært arbeid, unge jenter som har problemer med skolegang og nettverk, og eldre kvinner som vil 

ha en friskere alderdom.  

Mange har traumer etter store ulykker, vold, overgrep, krig, menneskehandel, tvangsekteskap, vold og 

drapstrusler, rusmisbruk, spiseforstyrrelser m.m. Flere blir mobbet og utstøtt. Mange kan ikke 

nyttiggjøre seg medisiner, i flere tilfeller hjelper ikke medisiner godt nok, noen får alvorlige 

bivirkninger, og mange har ikke råd til fysioterapi og psykolog behandling, og noen har heller ikke råd 

til nødvendig utstyr, hjelpemidler, eller egenandel for lege og medisiner.  

Egeninnsats er derfor svært viktig og ofte eneste løsning for denne målgruppen.  

Deltakere 

Helseforum har omtrent 500 unike deltakere årlig fra over 40 land (Afrika sør for Sahara, Asia, 

Nordafrika og Midtøsten m.m.)  hvorav 5% med norsk bakgrunn og 5% med europeisk bakgrunn (tall 

fra 2015). Deltakere kommer fra hele Oslo og er i alle aldre 13-80 år. Norskkunnskaper: 12% snakker 

ikke norsk, 23% litt 21% middels 29% bra og 16% svært bra (inkl. de med norsk bakgrunn). 

 

Nesten halvparten av deltakerne er i Nav kurs, program eller arbeidstiltak. Ca en fjerdedel er i ordinært 

arbeid. Mange av disse står i fare for sykmelding og å falle ut av arbeid, kurs og tiltak. Litt i overkant 

av en tiendedel er uføre eller pensjonister, og en tiendedel er i utdanning.  

 

De fleste som er i arbeid har tunge yrker som hjelpepleier, renhold, kantine og barnehage, og er utsatt 

for smerteproblematikk. Mange som er i arbeidstiltak skal ut i de samme tunge yrkene. Begge disse 

gruppene trenger både å bygge opp og å bevare en sterk fysisk helse. 

 

Flere deltakere kommer hit under aktivitetsplikt fra Nav, og Helseforum dokumenterer oppmøte.             

Ved fravær kan de miste ytelser fra Nav. 

 

Som brukerundersøkelsen viser så har de aller fleste både fysiske og psykiske helseproblemer og svært 

mange har vanskelig for å fungere i hverdagen, særlig kvinner med barn under 18 år. I tillegg har flere 

vanskelig livssituasjon, noe som vi ikke har tatt med i brukerundersøkelsen. 
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Rekruttering og kapasitet 

Om lag 50% av deltakerne blir direkte anbefalt å komme til Helseforum fra Nav og Bydelene, leger og 

annet helsepersonell, som har blitt kjent med Helseforum gjennom fornøyde pasienter og sine brukere. 

De fleste andre hører om Helseforum gjennom familie og venner. En del kommer hit anbefalt fra 

Frisklivssentraler, organisasjoner etc. Kun 2 prosent kjenner til tiltaket fra internett og media. 

Det er så stor pågang på senteret at vi trenger ikke å drive markedsføring. Det kommer nye deltakere 

hit nesten hver dag. Flere ønsker at vi skal reklamere mer for tilbudet, men det blir vanskelig å ta imot 

enda større pågang. 

‘’Hvorfor har jeg ikke visst om Helseforum før? Hadde jeg kommet hit tidligere så hadde jeg ikke 

blitt sykmeldt! Dere må fortelle det til alle!’’  

Dette hører vi ofte, og det er ingen tvil om at med større kapasitet så kunne vi nå frem til mange flere, 

også i en tidligere fase. 

Pr i dag har vi kapasitet til å ta imot èn ny deltakere pr. dag, men lav bemanning gjør det vanskelig å 

følge opp de som trenger mye oppfølging. Vi har noe bedre kapasitet til å ta imot de som trenger 

mindre oppfølging. 

Vi mottar en rekke forespørsler fra Nav, Bydelene, Helsevesenet, organisasjoner, forskere, studenter, 

og andre ildsjeler i samfunnet som ønsker å komme på besøk, observere, samarbeide, ha fokusgrupper, 

praksisplasser, arbeidstrening, aktiviteter etc. Det er svært vanskelig å imøtekomme disse 

henvendelsene pga. lav bemanning. 

Åpent tiltak 

Deltakere trenger ikke henvisning for å delta. Man avtaler tid første gang for samtale, kartlegging og 

opplæring i treningsapparater. Deretter drop in. Åpningstider tre dagtid og to kveldstid i ukedagene. 

Det er stort ønske og behov for å øke åpningstidene kveld og helg slik at flere som er i kurs / program / 

utdanning / arbeid kan delta for å forebygge sykefravær. Deltakere som er i stand til det betaler en 

egenandel på 450 kr for hvert halvår. Tiltaket er byomfattende i Oslo. 

Aktivitetene på senteret er så lavterskel at det regulerer seg selv ift. hvem som deltar, slik at det i 

hovedsak er de  med størst behov som blir deltakere. 

Aktiviteter og tjenester 

De individuelle behovene er mange, men de fleste uttrykker et felles behov og sier at kjærligheten og 

det trygge, inkluderende miljøet på Helseforum er særdeles viktig for dem. 

- Lavterskel tilpassede fysiske aktiviteter og turer. 

- Sosial møteplass med integrasjon mellom ulike kulturer.  

- Nettverksbygging, motivasjon og mestring.  

- Informasjon, samtale, støtte, råd og veiledning.  

- Henvisning til aktuelle instanser.  

- Norskøving og samfunns opplysning.  

- Arena for å øve seg på å være sammen med andre mennesker (sosial angst). 

- Formidling, opplysningsarbeid, temadager.  

- Dialog om tabuer som; funksjonsnedsettelser, kvinnehelse, prevensjon, fengsel, vold, 

barnevern etc.  

- Praktisk bistand, krisehjelp og oppfølging.  

- Fokus på hva den enkelte kan gjøre selv (lære egeninnsats). 

 

Alle har et eget ansvar, og Helseforum bidrar til at kvinner øker sin egeninnsats i hverdagen.  
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Et helhetlig tiltak – et must for målgruppen 

Vi har erfart at om vi tar bort en del av tiltaket, så faller hele tiltaket sammen. Brukerundersøkelsen 

underbygger behovet for et helhetlig tilbud, særlig for de med sammensatte utfordringer. 

Uten fysiske aktiviteter så vil leger og Nav slutte å sende dem hit, og deltakerne vil heller ikke ønske å 

delta her lenger. Uten et bredt treningstilbud så klarer vi ikke å gi god nok hjelp til de som trenger det. 

Om vi fortsetter med treningen og slutter med det sosiale så vil deltakerne ikke trives her lenger og 

slutte å komme hit. Hvis vi ikke bistår med kunnskap, veiledning og samhandling så vil de ikke få så 

gode resultater som denne brukerundersøkelsen viser. Om vi slutter med den trygge atmosfæren så 

stimulerer det ikke til bedre psykisk helse, økt motivasjon, mestring, økt egeninnsats og økt frivillighet 

slik som det gjør nå.  

Om vi fjerner en del av tilbudet så blir det ikke lenger grunnlag for å fortsette tiltaket. 

‘’Det helhetlige konseptet er et ‘’must’’ for denne målgruppen’’ sier flere av våre 

samarbeidspartnere.  

 

Helseforum supplerer, forebygger, rehabiliterer, øker brukermedvirkning og samhandler med aktuelle 

organisasjoner og instanser, innenfor flere områder: 

 Helse og omsorg 

 Nedsatt funksjonsevne 

 Barn og unge 

 Barnevern 

 Rusomsorg 

 Eldre 

 Sosial tjenester  

 Øvrige tjenesteapparatet 

 Sysselsetting 

 Inkludering og integrering 

 

Samhandling og samarbeid 

Helseforum samarbeider bredt og har stor samhandling med og henviser til aktuelle instanser og 

organisasjoner i samfunnet. Vi er også med på ansvarsgruppemøter og samarbeider med de involverte.  

Pasient- og brukerombudet, sosial og eldreombudet, Pårørendesenteret, Frisklivssentraler, Bydelene, 

Nav, fastleger, annet helsepersonell, barnevern, politi, Oslo Krisesenter, tiltaksarrangører, 

arbeidsgivere, Stella, Seif, Abloom, familien til deltakere, og mange flere organisasjoner og instanser. 

I tillegg samarbeider vi med en rekke organisasjoner og instanser om ulike aktiviteter for deltakerne. 

Flere ansatte i helsevesenet og bydelene, frisklivssentraler og andre kommer til Helseforum på 

befaring for å se om tiltaket er passende for deres pasienter og brukere. 

Forskning og utdanning 

I årenes løp har vi tatt imot over 70 studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i 

Oslo, og andre høgskoler. De fleste har hatt praksisplasser her som del av sin utdanning i kultur, idrett 

og folkehelse, mens andre har skrevet oppgaver og hatt studieobservasjoner. 

Vi har også hatt flere fokusgrupper på senteret for flere studier og forskningsprosjekter i samarbeid 

med Nakmi, Diabetesforbundet, OUS Likeverdige Helsetjenester, Kreftforeningen etc. Og Helseforum 

er nevnt som referanse i flere rapporter. 
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Bemanning og kompetanse 
 
 

Helseforum for kvinner har medarbeidere og frivillige 

med egenerfaring, fagpersoner og miljøarbeidere som 

arbeider med mottak, er veiledere og treningsinstruktører.  

Vi er først og fremst medmennesker som skal møte 

deltakerne der de er, ta dem på alvor og la de føle seg 

trygge og inkludert, samt være samarbeidspartnere og 

finne gode løsninger sammen. Det er viktig at deltakerne 

får rom til å utvikle seg både fysisk og psykisk. Vi har 

stort fokus på erfaringer og brukerkompetanse, og har som 

mål å arbeide etter en kunnskapsbasert praksis (se figur). 

 

 

    

 
 

 

 

Finansiering  

Helseforum for kvinner finansieres i hovedsak av støtte fra Oslo Kommune. Vi mottar Prosjektmidler 

fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse og kursstøtte fra Studieforbundet Solidaritet. 

Deltakere betaler en egenandel og vi selger treningskort til Nav, bydelene, frisklivssentraler, 

tiltaksarrangører, og andre. 
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                                                                    ‘’Når lyset vinner’’ 
                                       Tegnet og malt av kvinne hos Helseforum, 2016 
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Om brukerundersøkelsen 
 

 

Bakgrunn 
Gjennom 15 års arbeid har vi hørt mange deltakere fortelle om svært god effekt av tiltaket både for sin 

egen og sine barns helse og livssituasjon. Mange har kommet ut av vold, isolasjon og ensomhet, og 

forteller at tiltaket har ført til økt kunnskap og større egeninnsats i hverdagen, samt bidratt til økte 

muligheter for å klare å gjennomføre skolegang, høyere utdanning, gjennomføring av norskkurs og 

arbeidstiltak, samt bedre evne til å stå i ordinært arbeid. Noen har også begynt å trene på ordinære 

treningssentre, og noen er til og med blitt treningsinstruktører der, samt i ulike bydelstiltak. 

 

Det er første gang det er utført en ekstern brukerundersøkelse av dette tiltaket. Vi ønsket å finne ut mer 

om deltakernes situasjon og hvilken nytte og effekt deltakerne og deres barn og familie eventuelt har 

av tiltaket. De fire intervjuerne forteller om samstemte resultater og at historiene som ble fortalt av 

deltakerne samsvarte med de svarene som ble oppgitt. 

 

Metode og verktøy 
Spørsmålene i skjema har tatt utgangspunkt i de saker som Helseforums medlemmer har formidlet og 

vært opptatt av i årenes løp. Spørreskjema ble utarbeidet etter veiledning fra Fafo og andre rådgivere, 

og ble testet av to deltakere før undersøkelsen startet. Høgskolen i Oslo og Akershus bisto med å finne 

intervjuere som spurte spørsmål til deltakerne. Det var fire intervjuere som samarbeidet og intervjuene 

foregikk på norsk, engelsk, arabisk, somalisk, urdu og tigrinja. Intervjuene tok ca. 1 time, noen ganger 

enda lenger og besto av 63 spørsmål med åpent for kommentarer. Deltakerne mottok et symbolsk 

gavekort på ett hundre kroner. Resultatene ble lagt inn i undersøkelse -verktøyet Eresearch.no.  

Fafo har analysert datamateriale og utarbeidet rapporten i samarbeid med Helseforum. 

 

Utvalg 
Alle deltakere som kom til senteret i en periode over to uker i november 2015 ble valgt til å være med 

i undersøkelsen. Det var inntaksstopp i perioden for å gi rom til undersøkelsen, og fordi helt nye 

deltakere ikke skulle være med pga. manglende grunnlag for å delta i undersøkelsen.  

Alle de spurte sa ja til å delta unntatt èn. 

 

- 96 deltakere var med i undersøkelsen (av 107 mulige i perioden). 

- 4 deltakere ble ikke spurt fordi de hadde startet uken før undersøkelsen 

- 3 ble ikke spurt pga. nedsatt psykisk helsetilstand. 

- 3 kunne ikke gjennomføre undersøkelsen pga språk, manglet tolk. 

- 1 sa nei med begrunnelse at hun hadde vært her i for kort tid til å gi informasjon. 

 

Hvem er spurt 
Alle aldersgrupper fra under 18 år til over 68 år er spurt. Hovedvekten (62 prosent) var kvinner 

mellom 36-54 år. Nesten halvparten (49 prosent) av de spurte er fra Afrika sør for Sahara. De øvrige 

fordeler seg på Midtøsten (15 prosent), Asia (12 prosent) og Nord Afrika (12 prosent). De fleste har 

bodd mer enn 10 år i Norge (68 prosent), 8 prosent under 5 år, og 2 prosent under 1 år. Litt i overkant 

av halvparten av de spurte har deltatt hos Helseforum i over ett år (56%), resten har deltatt 0-1 år. 

 

Er det representativt  utvalg 
  

Når vi sammenligner utvalget med de registrerte deltakerne hos Helseforum for kvinner så indikerer 

det at utvalget er relativt representativt, med kun mindre variasjoner i alder og landbakgrunn.  
 

Unntaket er at Helseforum for kvinner har flere deltakere som er nyankomne til Norge enn det som 

fremkommer i denne undersøkelsen, de var tilfeldigvis ikke på tilstede i undersøkelsesperioden. 

Undersøkelsen underrapporterer også de som har sluttet i tiltaket fordi de er tilbake i arbeid, og de 

som har sluttet i tiltaket fordi de ikke opplever bedring. Dette kan ikke dokumenteres, men er verd å 

nevne. 
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Sammendrag  
 

Helseforum for kvinner er et åpent og helhetlig byomfattende lavterskel tiltak i Oslo som bidrar til å 

styrke kvinner og barns fysiske og psykiske helse og livssituasjon gjennom å øke egeninnsatsen i 

hverdagen, øke kunnskap, samhandling og brukermedvirkning. Helseforum har om lag 500 deltakere 

årlig, fra 40 ulike land inkl. 10 prosent med norsk og europeisk bakgrunn. Om lag 50 prosent av 

deltakerne henvises hit fra lege og annet helsepersonell, Nav og bydelene, inklusive Frisklivssentraler. 

Flere deltakere er her under tiltaksplikt av Nav. 

 

De fleste har store helseplager og flere har vanskelig livssituasjon. Om lag ¼ del av deltakerne er i 

ordinært arbeid, hovedsakelig i tunge yrker som kantine, renhold, barnehage, hjelpepleier. 30-40 

prosent går på norskkurs, deltar i Nav program eller arbeidsrettede tiltak, og flere skal ut i de samme 

tunge yrkene. Mange har vanskelig for å stå i arbeid og tiltak pga. helseproblemene. 

 

Hovedfunn fra brukerundersøkelsen: 

 
Helseforum for kvinner tilbyr et helhetlig tilbud som brukes fast av en stor andel av deltakerne. 

 

- Alle oppgir at de trener når de er hos Helseforum 

- Nesten alle (92 %) bruker Helseforum som sosial møteplass 

- En stor andel (69%) bruker Helseforum for lære å stresse ned 

- Halvparten oppgir at de får praktisk hjelp, samtale og veiledning 

- 55% oppgir at de er med på temadager og 42% er med på turer 

- Nesten alle (93 %) oppgir at de bruker Helseforum ukentlig 

- Omtrent halvparten (51 %) deltar en til to dager i uka 

- Omtrent halvparten (56%) har deltatt i over ett år, og 44% har deltatt mindre enn ett år 

 

Deltakerne har i all hovedsak sammensatte helseproblemer og kommer til Helseforum fordi de ønsker 

å redusere smerter, sykdom og psykiske belastninger, samt for å øke sitt sosiale nettverk.           

 

- 95 % av de spurte oppgir at de hadde helseproblemer (67% i stor grad)   

- 94% har fysiske helseplager og 78% har psykiske helseplager.  

- 85% oppgir at de hadde vanskelig for å fungere i hverdagen 

- 73% oppgir at de har behov for behandling (eks. fysioterapeut / psykolog)  

o 71% av dem oppgir at de ikke har råd til slik behandling.   

 

Et overveiende flertall opplever at Helseforum har hjulpet dem å oppnå følgende resultater: 

 

- 98% har utvidet sitt nettverk og blitt kjent med andre kvinner (av 90% med behov) 

- 60% har i stor grad fått redusert smerter og fått bedre fysisk helse (av 94% med behov) 

- 69% har i stor grad fått mindre stress og fått bedre psykisk helse (av 78% med behov) 

- 68% klarer nå i stor grad å gjøre flere ting i hverdagen (av 85% med behov) 

- 60% har i stor grad blitt flinkere å snakke norsk og har lært om det norske samfunnet 

- 69% har i stor grad fått et bedre liv (av 92% med behov) 

- 85% har fått lyst til å gjøre flere ting enn før 

- 86% forstår sin helsesituasjon bedre nå enn før 

- 84% vet nå mer om hva de kan gjøre selv for å få bedre helse. 

- 17% har sluttet helt med medisiner og 39% har redusert bruken av medisiner 

- 82% har fått mer energi og er gladere enn før  

- 70% har fått forbedret sin selvtillit og tør å gjøre flere ting nå enn før 

- 65% synes det er lettere å være sammen med andre mennesker nå enn før 
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- 27% har blitt helt friskmeldt, 20% delvis friskmeldt, 16% har unngått sykmelding 

- 38% har fått mer lyst til å arbeide og mener at det er lettere å arbeide nå enn før 

- 81% av de som oppgir at de i stor grad klarer å gjøre flere ting nå (økt funksjonsevne)                   

oppgir at de i stor grad også har fått bedre livskvalitet. 

 

Helseforums hjelp til kvinnene virker positivt for barna og hele familien. 54 prosent av de spurte 

oppgir at de har barn 0-18 år, og en stor andel av disse kvinnene oppgir at det var vanskelig å gi god 

omsorg til sine barn da de kom til Helseforum. Kvinnene oppgir følgende resultater for barna: 
 

- 77% oppgir at barna deres har fått et bedre liv (54% i stor grad, 23% i mindre grad) 

- 59-65% oppgir at barna er blitt gladere og mer aktive, at hjemmemiljøet er blitt hyggeligere og 

at hele familien har det bedre nå enn før  
 

Nesten alle oppgir at de i stor grad er er fornøyde med tiltaket, vennligheten og hjelpen fra ansatte. 

På spørsmål om hvordan Helseforum kan bli bedre kommer det frem en rekke ønsker: Halvparten 

ønsker at ansatte skal ha mer tid til dem, og at det opprettes flere og ulike fysiske aktiviteter.                    

87 prosent ønsker svømming, 56-59 prosent ønsker at Helseforum har åpent i helgene og flere kvelder 

i uken, 67 prosent ønsker mer plass i lokalet, 63 prosent ønsker flere toalett fordi det er mye kø og man 

må vente lenge, 68 prosent ønsker mer norskøving, og 75 prosent ønsker mer informasjon om 

kosthold, 25 prosent ønsker biltransport til og fra senteret, 15 prosent ønsker barnepass.3  

 

Konklusjon  

Undersøkelsen viser at de fleste deltakerne har både psykiske og fysiske helseplager og understreker 

behovet for et helhetlig tilbud med både sosiale og fysiske aktiviteter, samt økt kunnskap, veiledning, 

samtaler og bistand. Tiltaket når derfor den målgruppen som har ekstra behov for tilpasning og 

tilrettelegging, i tråd med Helseforums målsetninger. 
 

Undersøkelsen viser at deltakerne opplever veldig god effekt av tiltaket på fysisk og psykisk helse, 

barns oppvekstvilkår samt livskvalitet og å øke sine nettverk. Flere opplever også at det er lettere å stå 

i arbeid, arbeidstiltak og norskkurs. Brukerundersøkelsen viser også at kvinnene opplever seg selv som 

bedre mødre og at barnas liv er blitt bedre etter at de startet å bruke Helseforum.  
 

Undersøkelsen viser at andelen som ønsker å forbedre norskkunnskaper og lære om det norske 

samfunnet er noe større enn de som faktisk har oppnådd å forbedre disse kunnskapene. Halvparten 

opplever bedring i stor grad på dette området, men det er potensiale for bedring her. 
 

Ønskene om forbedring av tiltaket fra deltakerne står i samsvar med de behovene som Helseforum ser 

at deltakerne har. Særlig behov for mer tid med ansatte for å oppnå mer optimale resultater, utvidet 

åpningstider for de som arbeider og går på kurs, svømming for de som ikke kan belaste kroppen så 

mye. Mer plass er viktig for å øke informasjonsarbeid og norskøving. Flere toaletter er viktig for de 

som har urininkontinens som ikke har råd til å kjøpe bind. Og barnepass er svært viktig for å nå frem 

til småbarnsmødre. Vi hadde barnepass fra 2003-2011 men måtte avvikle dette pga. manglende midler. 

Det er også et stort behov for enkelte å få transport til og fra senteret pga. gangvansker i starten. 

 

Helseforum for kvinner ønsker å øke kapasiteten for å utvikle tiltaket for å hjelpe deltakerne enda 

bedre og for å nå frem til enda flere kvinner og barn med særskilte behov. 

                                                             
3 Den relativt lave andelen som ønsker barnapass henger sammen med at mange kvinner med barn under skolealder ikke er 

med i undersøkelsen fordi de ikke er deltakere her nettopp fordi de mangler barnepass. Med barnepass kunne vi lettere nådd 

frem til kvinner i en tidligere fase før de blir så syke. 
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Hvordan brukes Helseforum for kvinner 
 
 

Helseforum er et helhetlig tiltak og brukerundersøkelsen viser at den faktiske bruken av de ulike 

aktivitetene også er veldig variert. De fleste kommer til Helseforum for å styrke seg fysisk og psykisk. 

 

Brukerundersøkelsen viser at deltakerne opplever å ha stort behov for og stor nytte av at 

tilbudet er helhetlig. 

 

 
- Ved registering hos Helseforum oppgir nesten alle (94 %) av registrerte deltakere i 2015 at de 

ønsker å bruke Helseforum for å trene og oppnå god helse.   

- Ved registrering oppgir også halvparten (51 %) at de ønsker å bruke Helseforum til å øve seg 

på norsk og en tredjedel ønsker å øke nettverk (27 %)  

 

 

Hva gjør du hos Helseforum for kvinner? 
 

- Brukerundersøkelsen viser at alle trener når de er hos Helseforum (se figur for fordeling).  

- Nesten alle (92 %) bruker også Helseforum som sosial møteplass 

- Nesten alle (93 %) oppgir at de bruker Helseforum ukentlig,  

- Omtrent halvparten (51 %) deltar en til to dager i uka 

 

 

 
Fordeling av svar på hvilke aktiviteter de er med på. Svar angitt i prosent. (N=96) 
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Sammensatte helseutfordringer 
 

 

Helseforum for kvinner ønsker å være et lavterskel tiltak som tilbyr noe unikt for kvinner med 

utfordrende og sammensatte helseproblemer som har behov for fysisk trening og mental oppbygging. 

Brukerundersøkelsen viser at deltakerne de når ut til er kvinner med sammensatte helseutfordringer 

som i stor grad går utover deres hverdagsliv. 

 

75 prosent av de spurte oppgir at de har både fysiske og psykiske helseplager. 

 

Vi har spurt mer om helse, behov for behandling, medisiner, økonomi og funksjonsevne.  

Men vi har ikke spurt om dette gjelder fysisk eller psykisk helse.  

 

73% oppgir at de har behov for behandling (psykolog, fysioterapeut, lege, medisiner) 

- 71% av disse oppgir at de ikke har penger til den behandlingen som de trenger. 4 

- De som er i arbeid, arbeidstrening og utdanning oppgir bedre evne til å betale for behandling. 

- De som går på norskkurs / introduksjonsprogram oppgir å ikke kunne betale for behandling. 

 

36 prosent opplyser om at de hadde problemer med å komme seg til Helseforum på grunn av 

helseproblemene. 

 

 

Hadde du helseproblemer (var du syk) da du kom til Helseforum for kvinner? 

 

- 95 prosent svarer ja på dette (se fordeling under)  

 

 
  Fordeling av de som har svart ja på spørsmålet. Svar angitt i prosent. (N=96) 

 
66 prosent av deltakerne sier at de brukte medisiner da de startet hos Helseforum 

 

o 17 prosent oppgir å ha sluttet helt med medisiner ved hjelp av Helseforum 

o 39 prosent oppgir å ha redusert bruken av medisiner ved hjelp av Helseforum 

 

                                                             
4 Heleforums erfaring er at dette i stor grad gjelder fysioterapi- og psykolog behandling, men også noen som 
ikke har midler til hjelpemidler og egenandel for lege og medisiner (selv om det er innenfor egenandelsgrensen). 
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85 prosent oppga at det var vanskelig for dem å gjøre ting i hverdagen da de kom til Helseforum 

for kvinner 
 

- Når de ble bedt om konkretisere på hvilken måte deres helseplager påvirker deres hverdag 

kom det fram at et overveldende flertall hadde problemer med helt enkle ting som å sove, gå 

tur, rydde og vaske etc. før de kom til Helseforum. (se Figur) 
 

Fordeling av svar på spørsmål om hva som var vanskelig. Angitt i prosent. (N=83) 

 
 

Hvor vanskelig var det å gjøre disse tingene? 
 

- Veldig vanskelig 42%, Mye vanskelig 26%, Noe vanskelig 19%, Litt vanskelig 14% 

 
Har Helseforum hjulpet deg så du klarer å gjøre flere ting?  

 

- Ja, veldig mye 36%, Ja, mye 32%, Ja, noe 20%, Ja, litt 8% 

- Nei, ingenting, men det går bedre nå (mestring) 2% 

- Nei, ingenting 1% 

 
Har Helseforum hjulpet deg med dette?  
 

 
Fordeling av andel som svarte ja på spørsmålet, angitt i prosent. (N=95) 

 

Som resultatene viser så har bedre helse gitt også konkrete resultater for kvinnene, de er mer aktive, 

klarer mer selv og trenger mindre hjelp av andre – de har økt sin egeninnsats og fått økt forståelse for 

sin egen helse. 
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Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

 

‘’Før jeg kom til helseforum hadde jeg store problemer med søvn. Jeg våknet mitt på natten 

med stivhet i venstre side av kroppen. Jeg måtte hoppe og hoppe for å få sirkulert blod i 

kroppen. Nå heldigvis jeg trener hos helseforum og sover mye bedre nå enn før.’’ 
 

 ‘’Jeg er mye bedre på grunn av Helseforum, både fysisk og psykisk.’’ 
 

‘’Jeg føler meg så mye bedre nå, jeg sover nå, noe jeg ikke gjorde før.’’ 
 

‘’Jeg brukte mye medisiner før, men det har jeg sluttet med nå.’’ 
 

«Her er en fin blanding av trening. Det er bra for den psykiske og fysiske helsen og være 

klar over restitusjon.»  
 

‘’Jeg liker å lære nye ting. Økonomi er avgjørende. Det er vanskelig å komme til 

helseforum fordi det er dyrt med buss.’’ 
 

‘’Vanskelig å komme til helseforum fordi det er dyrt med buss, har lite økonomi.’’ 
 

‘’Det er bra å bygge seg opp med trening og få det bedre med seg selv. Det aller viktigste er 

hvordan de ansatte møter deg !! Alle tar vare på hverandre !! og hjelper hverandre –  

alle viser respekt!’’ 
 

 

Refleksjoner fra Helseforum for kvinner 
 

Svak økonomi er et generelt problem. Flere kvinner mangler økonomi til både buss, medisiner, 

behandling, hjelpemidler og personlige kvinneprodukter. Vi erfarer at til tross for dette er det mange 

som ikke ønsker å søke bistand / ekstra bistand fra Nav fordi det er en stor psykisk belastning og fordi 

prosessen er praktisk vanskelig, særlig for de som har helseproblemer. Mange lever derfor kun på 

aap, enkepensjon, uføretrygd, sin egen arbeidsinntekt eller mannens arbeidsinntekt, selv om dette er 

under Nav satsene. 
 

Flere kvinner forteller at de ikke klarer å komme til Helseforum fordi de ikke har råd til bussbillett, 

utstyr til urininkontinens, ortoser og gode sko / såler som hjelper mot smerter etc. Flere har 

gangvansker og trenger hjelp til transport, særlig om vinteren når det er glatt.  

 

Mange deltakere forteller at de ikke har råd til behandling, og det bekrefter behovet for egeninnsats.  

Når de ikke har råd til behandlingen som kreves av Navs tiltaksplaner, så blir det vanskelig å utnytte 

mulighetene for å komme i arbeid.  

 

Flere deltakere informerer også om at medisiner ikke hjelper noe særlig i lengden, særlig for søvn og 

mot smerter. Mange oppgir å få mareritt av sovemedisiner og tør ikke å bruke dem, og ofte formidler 

de ikke dette til legen. Flere kan ikke bruke nødvendige medisiner på grunn av bivirkninger. Noen har 

ikke penger til egenandel for lege og medisiner.  

 

Det er ofte lang ventetid hos fysioterapeut og psykolog med kommunal avtale, og som 

brukerundersøkelsen viser så har de fleste ikke råd til slik behandling, selv ikke til egenandelen.  

 

Egeninnsats er derfor ekstra viktig for disse kvinnene, og siden mange ikke har kunnskap om hva de 

kan gjøre selv, så må denne egeninnsatsen læres. 
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Fysisk helse 
 

«Jeg føler jeg kan fly nå»  
 

Helseforum for kvinner ønsker å tilby tilrettelagt lavterskel trening og har som mål å bidra til å bedre 

brukernes fysiske helse. Brukerundersøkelsen viser at et stort flertall av brukerne har opplevd bedring 

i sin fysiske helse, og tilskriver denne effekten til Helseforum.  

 

Har Helseforum hjulpet deg å få mindre smerter, sykdom (bedre fysisk helse)?  
 

94 prosent av brukerne sier at ønsket om mindre smerter, mindre sykdom og bedre fysisk helse var en 

viktig grunn til at de kom til Helseforum.  
 

 

- 92 prosent (av de 94%) svarer ja på dette i varierende grad (se figur) 
 

 

 
Fordeling av de som svarte på spørsmålet. Svar angitt i prosent.  (N=90) 

 

Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

«Jeg føler jeg kan fly nå. Jeg er lettere, og smertene er mindre.» 
 

«Jeg hadde smerter før Helseforum, men har ikke smerter nå lenger.» 
 

«Jeg bor i sjette etasje. Det var vanskelig å gå opp og ned trappa, men nå er det lett.» 
 

«Det viktigste med Helseforum er at jeg blir veiledet i forhold til riktig måte å trene på»  
 

«Jeg brukte mye smertestillende midler, hadde alltid Paracet eller Ibux i veska.  

Nå bruker jeg ikke noe slikt.» 
 

«Jeg har fått bedre veiledning her enn det jeg hadde før i livet.»  
 

«Jeg ble og er mye bedre nå i nakken og ryggen etter treningen hos helseforum.» 
 

«Jeg kunne en del om kosthold, men lærte mye mer her.» 
 

«Jeg har prøvd fysioterapi, men det hjelper ikke meg. Hjelpen jeg får her på Helseforum er 

det beste for meg.» 
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Psykisk helse 
 

«Den som ikke trener blir lukket, og vil ikke gjøre noe» 
 
En stor andel av Helseforums deltakere har ikke bare fysiske helseplager, men også psykiske. 

Helseforums helhetlige tilnærming med tilbud om samtaler, praktisk bistand, veiledning og oppfølging 

i tillegg til fysisk aktivitet er sentralt. Brukerundersøkelsen viser at hovedvekten av deltakerne ønsket 

bedre psykisk helse når de startet, og de fleste oppgir at Helseforum har ført til bedring når det 

kommer til dette. 

 
Har Helseforum for kvinner hjulpet deg å få mindre stress, tanker, bekymringer, 

depresjon og angst (bedre psykisk helse)? 

 

- 78 prosent av de spurte kvinnene sier at det var viktig for dem «å få mindre stress, tanker, 

bekymringer, depresjon, angst (bedre psykisk helse)» da de bestemte seg for å komme til 

Helseforum for kvinner.  
 

o 69 prosent av disse kvinnene oppgir at Helseforum har hjulpet de med å bli veldig 

mye, eller mye bedre med tanke på sin psykiske helse (se figur) 

 

 
Fordeling av svar på spørsmål om de har fått bedre psykisk helse. Angitt i prosent. (N=76) 

 

 

Har Helseforum hjulpet deg med dette? 

 

Flere bekrefter hvilke forbedringer de har opplevd ved hjelp av Helseforum: 

 

- 65 prosent av de som er spurt sier at de opplever at Helseforum har gjort det lettere å være 

sammen med andre mennesker.  
 

- 85 prosent sier de har lyst til å gjøre flere ting nå enn før de startet å gå til Helseforum.  
 

- 70 prosent sier at Helseforum har hjulpet dem å få bedre selvtillit.  
 

- 82 prosent oppgir at de er mer glad når enn før 
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Hva er viktig for å gi deg godt humør / god psykisk helse i treningssammenheng? 

 

 
Fordeling av svar på spørsmålet. Angitt i prosent (N=66) 
 

 
 

Deltakere som har vært med på turer5 oppgir noe større bedring på psykisk helse (se figur). Det gjelder 

turer som besøk til Oslo Krisesenter, Ombudet, Pårørendesenteret, kafèbesøk, museum, bibliotek, 

botanisk hage, på sykkeldag, hyttetur, på tur i naturen etc.  

 

 
Fordeling av svar på spørsmål om bedring av psykisk helse. Angitt i prosent. 

 

                                                             
5 Prosjekt UT støttet av ExtraStiftelsen (antall turdeltakere er høyere enn de som deltok i denne undersøkelsen) 
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Kommentarer fra deltakerne under intervjuene: 

 
«Jeg hadde angst, nå bruker jeg ikke medisiner lenger.  

Nå løper jeg langs Akerselva med datteren min» 

 

«Den som ikke trener  

får ikke mulighet til å tenke på det som er bra for livet  

og får ikke tid til seg selv. Noe som vil føre til at vedkommende vil tenke 

mye og bli deprimert. Den som trener blir gladere,  

de har mulighet til å få ut all frustrasjon» 

 

«Det var for meg, bedre å gå til Helseforum enn til psykolog» 

 

 «Den som ikke trener blir lukket og vil ikke gjøre noe.  

Da får man vonde tanker og mangel på mestringsfølelse.  

Personer som trener her har det mye bedre psykisk og fysisk,  

og er generelt mye friskere enn den som ikke trener  

eller som bare er hjemme» 

 

«Jeg klarte å komme meg ut hjemmefra. Fikk motivasjon til å tørre mer» 

  

«På grunn av pust og stress ned (aktivitet hos helseforum) 

klarte jeg til slutt å slutte å bruke depresjonsmedisiner.  

Jeg lærte å spise bra kosthold og er modig nå,  

og jeg viser til alle andre også om hvordan man skal spise» 

 

«Etter trening så føler jeg meg glad resten av dagen» 

 

«Trening er helt avgjørende for psykisk helse» 

 

«Trening er viktig for kroppen,  

jeg får mer energi og det gjør tankene mine friskere.  

Jeg får lyst til å gjøre flere ting» 

 

«Trening hjelper mot stress og bekymringer» 
 

«Den som ikke trener får ikke mulighet til å tenke på det som er bra for livet 

og får ikke tid til seg selv. Noe som igjen vil føre til at vedkommende vil tenke 

mye og bli deprimert. Den som trener blir gladere, 

de har mulighet til å få ut all frustrasjon. » 
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Livskvalitet og nettverk 
 

«Jeg var alene og har handikap. Livet har vært ensomt og tungt, 

men å komme til Helseforum har forandret hele livet mitt» 
 
Helseforum for kvinner søker å være et fristed og pusterom fra hverdagens bekymringer. 

Brukerundersøkelsen viser at Helseforum for mange har fungert som en restart i livet med økt 

selvtillit, endret livsstil og jevnt over bedre livskvalitet. 

 
- 92 prosent oppgir at det var viktig for dem å få et bedre liv da de begynte på Helseforum 

o 69 prosent av disse oppgir at Helseforum har hjulpet dem å få et bedre liv i stor grad.  

o Så godt som alle (99 prosent) mener at Helseforum har hjulpet i noen grad. 

 
- 90 prosent av kvinnene som ble spurt oppgir at det var viktig for dem å bli kjent med andre 

kvinner på HFK,  

o 98 prosent av disse oppgir at de faktisk har utvidet sitt nettverk og blitt kjent med 

andre kvinner gjennom HFK.   

 
- En fjerdedel av kvinnene oppga at de ikke hadde voksne familie-medlemmer (25 prosent) eller 

venner (27 prosent) som kunne bistå når de hadde behov for hjelp.  

o Samtlige av kvinnene som ikke hadde familiemedlemmer som kunne hjelpe oppgir at 

de har blitt kjent med andre kvinner gjennom Helseforum 

o 95 prosent av kvinnene uten venner som kan hjelpe i Norge oppgir å ha blitt kjent med 

andre kvinner gjennom Helseforum 

 
Har Helseforum hjulpet deg med dette? 

 

- Brukerne ble bedt om å oppgi hva Helseforum hadde hjulpet dem med og kun 4 prosent sa de 

ikke hadde merket noen bedring. De fleste oppga at de både følte seg bedre med seg selv og 

opplevde det lettere å være med andre. (Se Figur under)  

 

 
Fordeling på de som har svart ja på spørsmålet. Angitt i prosent.  (N=94) 
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Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

 

 

«Jeg har ingen familie, ingen venner, ingen barn»» 

 
«Det var vanskelig å være sosial, 

men på grunn av Helseforum så klarer jeg i dag 

å være sammen med andre mennesker» 

 
«Helseforum var grunnen til at jeg kom meg ut etter at mannen min døde»» 

 
«Det er godt med litt alenetid (her) uten barn 

hvor jeg kan være sosial med andre kvinner. Jeg var så alene hjemme, 

noen ganger visste jeg ikke om det var dag eller natt» 

 
«Jeg er heldig som fant Helseforum i en vanskelig periode i livet mitt» 

 
«Jeg var alene og har handikap. Livet har vært ensomt og tungt, men å 

komme til Helseforum har forandret hele livet mitt» 

 
«Veldig viktig å kunne snakke når jeg har hatt problemer 

og det er viktig med trening» 

 
«Jeg liker å spørre - får informasjon og blir glad. Jeg bekymrer meg mindre.» 

 
«Med en gang jeg kommer inn døra til Helseforum så slapper jeg av» 

 
«Nå klarer jeg å gjøre flere ting. Er mer aktiv og planlegger dagene.  

Jeg hadde ingen planer før.» 

 
«Før hadde ikke livet mitt like mye verdi som det har i dag.  

Nå har jeg energi til å utføre daglige gjøremål.» 
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Barn 
 

«Det var vanskelig å tåle støy, barneskrik og rop fra barna før» 

 
Å hjelpe en kvinne er å hjelpe hele familien, sies det. Flere av kvinnene som deltar hos Helseforum for 

kvinner har barn, og deres komplekse helse- og livsutfordringer går utover hele familien. 

Brukerundersøkelsen viser at kvinnene opplever seg selv som bedre mødre og barnas liv som bedre 

etter at de startet å bruke Helseforum.  

 

21 prosent av kvinnene har omsorgsansvar for barn eller familiemedlemmer med alvorlig sykdom, 

handikap eller funksjonsnedsettelser. 

 
- 57 prosent av kvinnene i undersøkelsen har barn under 20 år 

o 20 prosent av barna er mellom 0-5 år 

o 53 prosent av barna er mellom 6-13 år 

o 76 prosent av barna er mellom 14-19 år 

o 30 prosent av kvinnene har ansvar for 1-2 barn  

o 24 prosent av kvinnene har ansvar for 3 eller flere barn 

 

Var det vanskelig før du begynte på Helseforum å : 

 

- 89 prosent (46 av 52 kvinner med barn) oppga at de hadde vanskelig for å gjøre ulike 

ting da de kom til Helseforum, blant annet ulike hverdagsoppgaver relatert til barna.  
 

- Blant disse viser resultatene at andelen som slet med foreldrerollen i hverdagen var 

høyere blant de med 3 eller flere barn 
 

Figuren nedenfor viser hva kvinnene oppgir som vanskelig å gjøre: 

 

 
Fordeling på de som har svart ja på spørsmålene. Angitt i prosent. (N=46) 
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Har Helseforum for kvinner hjulpet slik at dine barn har fått et bedre liv? 

 

- Ja, veldig mye 36% 

- Ja, mye 18% 

- Ja, noe 18% 

- Ja, litt 5% 

- Nei 7% 

- Nei, men de hadde det bra fra før 16% 

(N=56)  

 

Har Helseforum for kvinner hjulpet dere med dette? 

 

- Når de blir spurt om hvordan konkret barnas liv er blitt bedre oppgir 65 prosent at barna er 

gladere og at det er hyggeligere å være hjemme (se Figur nedenfor) 

 

 

 
Fordeling hos de som har svart ja på spørsmålene. Angitt i prosent. (N=51) 

 
Refleksjoner fra Helseforum for kvinner: 

 

Helseforum for kvinner erfarer at når mor er syk og deprimert, så blir barna oftere isolert hjemme, og 

får ikke ta del i den store satsingen som samfunnet gir til barn og unge. Vi erfarer også at nå mor blir 

friskere og mer aktiv, så får hun økt forståelse for barnas behov, og barna blir også mer aktive. 

 

Deltakere forteller om barn med multifunksjonsnedsettelse og det er fysisk tungt med mye løfting, 

dusjing etc. særlig når barna blir store tenåringer og ungdommer. Andre forteller om barn med 

alvorlig autisme, kreft samt andre alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser. De trenger både 

fysisk og psykisk styrke i hverdagen. Mange trenger avlastning og Helseforum bidrar med informasjon 

og samhandling i dette. 
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Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

 «Før var det vanskelig å være sammen med barna,  

spesielt når jeg hadde vondt i hodet. Det var tungt for mine barn,  

det var ikke noe koselig å være nær meg. Jeg var gretten» 

 

«Det var vanskelig å tåle støy, barneskrik og rop fra barna før» 

  

«Når jeg har det så bra som jeg gjør det i dag, blir barna også glade. Jeg har fått mer 

energi til å lage sunnere mat og være sammen med barna». 

 

 «Familien er avhengige av mor og mors helse. Før måtte de ta hensyn til min hodepine 

og mine helseproblemer. Nå har de meg 100 prosent» 

 

‘’Det var ikke noe hyggelig å være nær meg,  

men nå føler jeg meg som en mor igjen’’ 

 

‘’Hadde jeg ikke kommet til helseforum så hadde jeg eksplodert’’ 

 

«Jeg var sint mye hele tiden hjemme, men nå er jeg mye bedre og  

klarer å sitte å snakke med barna mine som en mor» 

 

 «Hvordan jeg var med barna mine før, og hvordan jeg er nå, 

så har Helseforum forandret meg mye, mye.»  

 

«Til og med nabo og lærer sier at barna har utviklet seg til det bedre –  

god utvikling fordi mamma har det bra (trening) og at pappa er ute av livet (barnevold). At 

helseforum er bare for kvinner gjorde det tryggere å være her» 

 

«Jeg var så dårlig, var redd for å miste barna. Det jeg gjorde før kunne ført til 

omsorgsovertakelse. Det jeg gjorde var omsorgssvikt. Men nå er alt bra.» 

 

«Vi fungerer mye bedre nå som familie,  

min glede når frem til resten av familien»  

 

 «VI motiverer hverandre. Begge ungdommene trener!» 

 

«Vi gjør ting sammen, trener og har det moro med barna hjemme» 

 

«Familien sier at det er bra, at jeg skal fortsette her!» 

 

«Alle barna er glad for at jeg går her. De maser om at jeg må gå» 

 

«Alle vil at jeg skal trene her, for de ser at jeg er blitt bedre» 

 

«Mannen min sa – Du må fortsette her!» 

 

«Når barna mine ser at jeg er sliten sier de «gå til Helseforum»!» 
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Eldre og uføre 
 

‘’Jeg er 70 år, men nå føler jeg meg som en ungdom igjen!’’ 
 

 

Selv om sannsynligheten for at uføre og eldre kvinner kommer inn i arbeidslivet er liten, vil en bedre 

helse for dem gi en betydelig innsparing for kommunen hvis man legger til grunn det kvinnene svarer 

på her. Bedre helse i alderdommen betyr også at man får bedre livskvalitet og kan bo bedre hjemme. 
 

Hadde du helseproblemer (var du syk) da du kom til Helseforum for kvinner?  

23 prosent av de spurte kvinnene er over 55 år (N22). Vi har ikke spurt om noen er uføre. 

- 55% av disse oppgir at de har helseproblemer i stor grad (se figur under)6 
 

 

 
Fordeling av svar på spørsmålet. Angitt i prosent. (N= 96) 

 

Har Helseforum for kvinner hjulpet deg med dette? 
 

- 65 % oppgir at Helseforum har hjulpet dem å klare å gjøre flere ting i stor grad 

- 60 % oppgir at Helseforum har hjulpet dem å redusere smerter og sykdom i stor grad 

- 63 % oppgir at Helseforum har hjulpet på deres psykiske helse i stor grad 
 

Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

‘’Det er ingen som bryr seg om meg, derfor er Helseforum viktig for meg’’ 

‘’Treningen har hjulpet meg slik at jeg er i god form for alderen.’’ 

 ‘’Dette er et sted hvor jeg blir sett, får omsorg og alltid en god klem hvis jeg trenger det.’’ 

‘’Jeg er 70 år, men nå føler jeg meg som en ungdom igjen!’’ 

                                                             
6 Årsaken til at eldre deltakere i større grad oppgir bedre helse enn de yngre i undersøkelsen, har sannsynligvis 
sammenheng med at flere av de eldre som deltok i undersøkelsen er pensjonister med norsk bakgrunn som har 
bedre helse enn de med minoritetsbakgrunn. 
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Sysselsetting og aktivitet 
 

 
 

En relativt stor andel av Helseforums brukere står utenfor arbeidsmarkedet, noe denne 

brukerundersøkelsen viser. Et mål for Helseforum er å gjøre kvinnene i stand til å øke sin arbeidsevne. 

Brukerundersøkelsen muliggjør ikke noen analyser av effekten Helseforum har på sysselsetting, men 

de data som foreligger tyder på en positiv effekt på sysselsettingsmulighetene til deltakerne. 

 
33 prosent av deltakerne i undersøkelsen var uten aktivitet da de kom til Helseforum (N=32) 

 

67 prosent oppgir at de var i aktivitet da de kom til Helseforum eller ble det underveis mens de deltok 

hos Helseforum (arbeidstrening, ordinært arbeid, norskkurs, Nav program eller utdanning (se figur 

under). 

 

o Av disse var 30 prosent i ordinært arbeid (22 % heltid, 8 % deltid)7 

 

 
   Fordeling av svar på spørsmål om hvilken type aktivitet. Angitt i prosent. (N=64) 

 

Helseforum for kvinner får positive tilbakemeldinger fra ansatte i Nav og Bydelene: 

 

‘’Mange innvandrer og flyktningekvinner trenger styrket helse og motivasjon for å videre ut i Nav 

tiltak og arbeidspraksis. Flere skal ut i fysisk tunge yrker. Jeg ser at kvinnene blir både mentalt 

positive og sterkere psykisk og fysisk av å være på Helseforum for kvinner, som er et viktig 

supplement til våre tjenester. Alternativet er at de blir sittende hjemme’’. 
 

-Kooridnator, Nav Jobbsjansen. 

 

 

                                                             
7 Helseforum for kvinner erfarer at de fleste arbeider i tunge yrker som, renhold, hjelpepleier, kantine, 

og barnehage. Og at flere som er i arbeidstiltak skal ut i de samme tunge yrkene. 
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De som oppga å være i aktivitet hadde større helseproblemer enn de som ikke var i 

aktivitet: 
 

- 66% av de aktive oppga veldig store helseproblemer–mot 34% som ikke var i aktivitet 

- 75% av de aktive oppga store helseproblemer – mot 25% som ikke var i aktivitet 

- 75% av de aktive oppga en del helseproblemer – mot 25% som ikke var i aktivitet 

- 55% av de aktive oppga litt helseproblemer – mot 45% som ikke var i aktivitet 

- 40% av de aktive oppga at de var friske – mot 60% som ikke var i aktivitet 

  
 

Aktivitet og nettverk 
 

Når vi ser på de som er i aktivitet og sammenligner med de som svarer på spørsmål om nettverk, så er 

det ingen forskjell på de som er i aktivitet og de som ikke er i aktivitet. Brukerundersøkelsen viser 

altså ikke at de som er i aktivitet har større nettverk, slik man kanskje kunne forvente. 
 
 

73 prosent av de aktive oppga at de var sykmeldt eller var i risiko for sykefravær 

(25 prosent helt sykmeldt, 23 prosent delvis sykmeldt, 25 prosent i risiko for sykmelding) 
 

Når det kommer til effekten Helseforum har på friskmelding gir ikke brukerundersøkelsen tydelige 

svar. Spørreskjema tok ikke høyde for at kvinnene i løpet av perioden på Helsesenteret har hatt ulik 

tilknytning til ulike aktiviseringstiltak og arbeidslivet, med ulike resultater. Flere har gått ut og inn av 

kurs og arbeid / arbeidstiltak i perioden de deltok hos Helseforum.  

 

Det som kan oppgis er derfor andelen kvinner som oppgir at Helseforum har hjulpet dem å redusere 

sykmeldinger / sykefravær i løpet av perioden de har deltatt hos Helseforum (se figur): 

 
 

 

 
      Fordeling på de som har svart ja på spørsmålet. Angitt i prosent. (N=51) 
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Har Helseforum hjulpet deg med dette: 
 

(ja / nei spørsmål) 
 

- 38 % oppgir at det er lettere å arbeide nå enn før 

- 38 % oppgir at de har mer lyst til å arbeide nå enn før 

- 17 % oppgir at de tror de har større sjanse til å få jobb nå enn før 

- 43 % oppgir at de gjerne vil arbeide / arbeide mer når de er frisk nok 

- 8 % oppgir at de merker ingen forskjell 

- 14 % oppgir at de er pensjonist eller ufør  
(N=90) 

 

Har du penger til den helsebehandlingen som du trenger? 
 

- Brukerundersøkelsen viser videre at det er sammenheng mellom mulighet til å betale for den 

handlingen man trenger og sysselsetting. Brukere som jobber heltid oppgir i langt større grad å 

kunne betale for nødvendig behandling enn andre.  

 

- Ingen av deltakerne som går på introduksjonsprogram, kvalifikasjonsprogram, NAV-kurs eller 

norskkurs har penger til å betale for den behandlingen de har behov for. 
 

 
 

 
Andel som har penger til behandling, delt etter type aktivitet. Angitt i prosent. (N=46) 

 
Refleksjoner fra Helseforum for kvinner 

Brukerundersøkelsen bekrefter det vi opplever at flere har store helseproblemer og er i fare for å falle 

ut av arbeid og tiltak. Av de som er i Nav program så skal mange ut i arbeidstrening. Vi ser at mange 

har mye smerter og / eller er for utmattede og svake til å klare dette. 

Flere Nav- og bydelsansatte som sender deltakere hit forteller at mange er for svake fysisk i kroppen 

til å klare å stå i vanlig arbeid, og at de trenger å bli sterkere før de kan komme ut i arbeidstrening.  

Helseforum opplever at helseproblemene ofte kommer av kosthold, vanskelig livssituasjon, smerter, 

svake ledd, samt en del fysiske skader, sykdommer og tilstander. Samt ujevn aktivitetskurve. Noen er 

for aktive og trenger hvile, mens andre er for passive og trenger mer aktivitet. 

Brukerundersøkelsen viser at mange blir bedre av veiledning og aktivitet på Helseforum, og det 

samsvarer også med våre erfaringer.  
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Norskkunnskaper 
 

Mange av Helseforums brukere har minoritetsbakgrunn. Det er en målsetning for Helseforum å bidra 

til økt inkludering gjennom tiltaket. Det er for øvrig ikke stilt mange spørsmål om dette i denne 

undersøkelsen. 
 

Ved mottak av deltakere i 2015 ble det registrert følgende om deltakernes norskkunnskaper:  
 

- 12% snakker ikke norsk, 23% snakker litt norsk 21% middels 29% bra og 16% snakker svært 

bra norsk (den siste prosenten inkluderer 5% deltakere med norsk bakgrunn) 

 

Hoveddelen av deltakerne som ble spurt i brukerundersøkelsen oppgir at Helseforum har bidratt til 

språkopplæring, opplæring i kunnskap om Norge og bygging av sosiale nettverk.8 
 

- 92 prosent av deltakerne er med i det sosiale fellesskapet hvor det øves på å snakke norsk 

- 55 prosent av deltakerne har vært med på temadager 

- 42 prosent av deltakerne har vær med på turer 

 

Har Helseforum hjulpet deg å snakke bedre norsk eller å huske å snakke norsk? 
 

- 78 prosent av brukerne som er intervjuet oppgir at det var viktig for dem å øve på å snakke 

norsk da de kom til Helseforum for kvinner 
 

o 88 prosent av disse oppgir at Helseform har hjulpet dem til å snakke bedre norsk eller 

huske å snakke norsk.9 
 

- Ja veldig mye 28% 

- Ja mye 32% 

- Ja noe 17% 

- Ja litt 11% 

- Nei 13% 

  (N=76) 
 

Har Helseforum hjulpet deg å lære om det norske samfunnet? 
 

- 71 prosent oppgir at det var viktig for dem å lære om Norge da de kom til Helseforum 
 

o 88 prosent av disse oppgir at de har lært noe om ting i Norge ved å delta hos 

Helseforum, for eksempel om norske systemer, lære om steder, forstå regler, etc. 
 

- Ja veldig mye 38% 

- Ja mye 25% 

- Ja noe 10% 

- Ja litt 15% 

- Nei 12% 

    (N=68) 

 
 

Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
 

«Vi lærer mye om viktige ting om Norge her på senteret.» 

«Jeg er ny i landet, mye er nytt for meg. Helseforum har gjort det lett for meg.» 

«Etter at jeg begynte her fikk jeg nye venner og lærte mye om systemet i Norge» 

                                                             
8 Helseforum har omlag fem prosent deltakere med norsk bakgrunn som utgjør et viktig tilskudd for 

norskkunnskaper på senteret.  
9 Flere deltakere forteller til Helseforum at de har lett for å glemme det norske språket når de blir sykmeldt, 

mister jobben, slutter i tiltak, får barn, etc. fordi de mister nettverk og lett blir isolert hjemme. 
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Fornøydhet og forbedringspotensial 
 
For Helseforum er hovedhensikten med brukerundersøkelsen å få kartlagt i hvilken grad tiltaket har 

effekt og om brukerne er fornøyd med tiltaket. I tillegg er det viktig å få innsikt i deltakernes behov og 

tanker om forbedringspotensial.  

 

- 92 prosent av de spurte er veldig fornøyd med Helseforum. Ingen oppgir å være misfornøyd.  

- 86 prosent av kvinnene oppgir at Helseforum har vært veldig viktig for dem, og ingen oppgir 

at det ikke har vært viktig.  

- 46 prosent oppgir at livet uten Helseforum hadde vært veldig dårlig, ytterligere 43 prosent 

oppgir at det ville vært dårlig. 7 prosent oppgir at livet hadde vært bra også uten Helseforum.  

- 94 prosent opplever de ansatte som vennlige i stor grad, 93 prosent oppgir at de føler at de blir 

forstått i stor grad, og 94 prosent oppgir at de får hjelp i stor grad. 

 
 

Hvordan ville livet ditt vært uten Helseforum for kvinner? 
 

- Veldig bra 1% 

- Bra 6% 

- Ingen forskjell (nøytral) 4% 

- Dårlig 43% 

- Veldig dårlig 46% 

  (N=90) 

 
 

Kommentarer fra deltakere under intervjuene: 
  

«Helseforum er ekte kjærlighet – et godt miljø» 
 

«Dette er viktigere enn alt det andre: Ansatte har tid, hører på oss, ser oss, gir av seg selv.                  

Ansatte er her for oss. Viktigst!» 
 

 «Helseforum er et spesielt stred å trene – det kan være opplysende og lærerikt» 
 

«Jeg har prøvd andre treningssteder hvor jeg ikke har fått hjelp. Her er det annerledes.    

Og jeg føler meg hjemme.» 
 

«Jeg ville vært som en fisk på land uten Helseforum.» 

     

«Jeg får så mye hjelp her, som jeg trenger sårt» 
 

«Det er lett å lære om ting og hva som er godt for kroppen her på senteret»  
 

«Helseforum er kjempeflinke til å gi råd og informere. De ser meg og spør går det bra.» 
 

«Jeg får så mye råd og hjelp her som jeg føler at jeg ikke kan få andre steder.» 
 

 «Jeg får masse veiledning fra helseforum og jeg praktiserer det på barna også.» 

 

«Det er ikke så mye mestringspress her – det er bra for den psykiske helsa! Det er en «rohet» på 

helseforum – slik at man roer seg ned når man kommer hit.» 

 

«Det finnes ikke noe sted som helseforum i trening og bli ivaretatt! og jeg har vært på 

mange steder.» 
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Hvordan kan Helseforum bli bedre for deg? (se figur) 
 

 

Figuren viser deltakernes ønsker om forbedringer 
 

 

 
Fordeling av svar på spørsmålet. Angitt i prosent. (N=95) 

 
 

Refleksjoner fra Helseforum for kvinner ang. deltakernes ønsker: 
 

Vi ser at deltakernes ønsker om forbedring av tiltaket står i samsvar med de behovene som Helseforum 

oppfatter at deltakerne har.  
 

Særlig behov for mer tid med ansatte så de oppnår mer optimale resultater. Samt økte åpningstider for 

de som arbeider og går på kurs. Svømming for de som ikke kan belaste kroppen så mye. Mer plass er 

viktig for å øke informasjonsarbeid og norskøving. Flere toaletter er viktig for at alle skal kunne rekke 

treningstimen presis, men spesielt for de som har urininkontinens og som ikke har råd til å kjøpe bind.  
 

Barnepass er svært viktig for å nå frem til småbarnsmødre.10 Helseforum hadde barnepass fra 2003-

2011 men måtte avvikle barnepassen pga. manglende midler.  
 

Det er også et stort behov for enkelte å få transport til og fra senteret pga. gangvansker, særlig i 

starten, ofte klarer de å gå hit selv etterhvert. Det er svært vanskelig å få tt-kort eller annen transport.  

Mange blir sittende hjemme og kommer seg ikke til Helseforum, og særlig om vinteren. Vi har prøvd å 

skaffe frivillige sjåfører både gjennom frivillighetssentraler, frivillighetsportalen, og annonser på 

facebook, uten hell. 
 

Det er også stort behov for økt læring i norsk språk, om det norske samfunnet, om kosthold, og en 

rekke helsetemaer, om tabubelagte temaer m.m. Vi kunne oppnådd mye mer med økt kapasitet. 

 

Helseforum for kvinner ønsker å utvikle tiltaket for å hjelpe deltakerne enda bedre og å nå frem til 

enda flere som har behov. For å få til dette trenger vi økt kapasitet. 

                                                             
10 Den relativt lave andelen som ønsker barnapass henger sammen med at mange kvinner med barn under skolealder ikke er 

med i undersøkelsen fordi de ikke er deltakere her nettopp fordi de mangler barnepass. Med barnepass kunne vi lettere nådd 

frem til kvinner i en tidligere fase før de blir så syke. 
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Et spørreskjema i helhet – en kvinnes historie 
 

 
Afrikansk kvinne 46-54 år.  
 

Har deltatt hos Helseforum mellom 7-12 mdr. Deltar 3-5 dager i uken.  
 

Har vært i Norge mer enn 10 år. Har 3 barn eller flere, i alderen 6 -19 år. Bor med ektemann og barna 
 

Går på norskkurs, har mye sykefravær. Deltar hos Helseforum på eget initiativ. 

 
Deltar på følgende aktiviteter hos Helseforum: 
 

Trening, pust og stress ned, lære og slappe av, temadager, turer, er sosial, kvinnekafe, mottar 

praktisk bistand, veiledning og samtaler. 

 
Problemer da hun kom til Helseforum: 
 

Svært store fysiske og psykiske helseproblemer som gjorde det vanskelig å møte på norskkurs, 

komme seg fysisk til Helseforum og å fungere i hverdagen. Det var vanskelig å: sove, stå opp, hvile, 

slappe av, gå, gå i trapper, stelle seg, dusje, kle på seg, handle, lage mat, rydde, vaske, finne frem på 

veien ute, huske ting, og ta vare på barna. 
 

‘’Jeg var så syk at jeg pleide å få sprøyter mot smertene’’. 
 

Det var også veldig vanskelig for henne å ta seg av barna: passe på dem, stelle dem, leke med dem, 

gå ut med dem, hjelpe dem, og det var veldig vanskelig for henne å smile og snakke med barna. 
 

‘’Det var tungt for mine barn. Det var ikke noe koselig å være nær meg, jeg var gretten. Å høre 

barnas stemmer var plagsomt. Det jeg gjorde var omsorgssvikt og jeg var redd for å miste barna’’. 

 

Behov da hun kom til Helseforum 
 

Hun oppgir at det var viktig for henne å få bedre fysisk og psykisk helse, få bedre livskvalitet, bli kjent 

med kvinner og lære om ting i Norge. 
 

‘’Jeg likte ikke meg selv. Livet var mørkt og noen ganger visste jeg ikke om det var dag eller natt, 

jeg hadde ikke evne til å følge med på tiden. Jeg var så dårlig og følte meg så alene’’. 

 

Resultateffekt av å delta hos Helseforum for kvinner: 
 

Spørsmål: ‘’Har Helseforum hjulpet deg med’’ Svar alternativ: ‘’ingenting, litt, noe, mye, veldig mye’’ 
 

- Hun har fått veldig mye bedre psykisk helse og veldig mye bedre fysisk helse,  

- Hun har fått veldig mye bedre livskvalitet.  

- Barna har fått veldig mye bedre livskvalitet. 

- Hun har øvd seg mye i norsk språk 

- Hun har lært litt om ting i Norge. 

 

På svar alternativ ‘’ja / nei’’ oppgir hun: 
 

- Hun har redusert bruk av medisiner 

- Hun ble bedre og klarte å delta på norskkurs 

- Hun har blitt kjent med andre kvinner. 
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Videre har hun krysset bekreftende på følgende spørsmål:  
 

‘’Har Helseforum hjulpet deg med dette’’ 
 

- Jeg er mer glad nå og har bedre humør nå enn før.  

- Jeg føler meg bedre og har mer energi nå enn før.  

- Jeg har lyst til å gjøre flere ting nå enn før.  

- Jeg har bedre selvtillitt, jeg tør mer nå enn før.  

- Jeg sover bedre nå enn før. 

- Jeg klarer å gjøre flere ting nå enn før.  

- Jeg trenger mindre hjelp fra andre.  

- Jeg forstår bedre min helse nå enn før.  

- Jeg vet nå mer om hva jeg kan gjøre selv for å få bedre helse (mindre plager).  

- Jeg spiser sunnere mat nå enn før. 
 

- Det er lettere for meg å arbeide nå enn før 

- Jeg har mer lyst til å arbeide nå enn før 
 

- Barna har fått et veldig mye bedre liv 

- Barna er gladere nå enn før 

- Barna er mer aktive nå enn før 

- Det er hyggeligere å være sammen hjemme nå enn før 

- Vi gjør flere ting sammen nå enn før 

- Hele familien har det bedre nå enn før 

 
‘’ Vi koser oss hjemme nå, jeg føler meg som en mor igjen. Min mann og barn føler at de har fått 

meg tilbake, jeg er nå som før jeg ble deprimert. Jeg hører på det barna forteller og synes ikke at 

deres stemme er plagsomt lenger. Nå er alt bra.’’ 
 

‘’Det viktigste med Helseforum er at jeg blir veiledet i forhold til riktig måte å trene på. Og det er 

godt med litt alenetid uten barn hvor jeg kan være sosial med andre kvinner.’’ 

 

‘’Når man ikke trener kommer man ikke seg ut, man kan bli deprimert, gråte og være lei seg hele 

tiden. Miste lysten for livet. Men når man trener kan man slappe av mer, tenke på andre ting.                    

Få mindre smerter og få nye venner.’’ 

 
Refleksjoner fra Helseforum for kvinner 
 

Denne kvinnen representerer mange av Helseforums deltakere. Situasjonen som hun beskriver er 

ikke unik. Sjelden er det at de åpent forteller at det er så ille, og at de er redde for å miste barna. 

Men det er logisk. Og det er et dilemma. Det er vanskelig å få god nok hjelp når man har så store 

sammensatte helse problemer. Man ønsker å fortelle hvor ille det er for å få hjelp, samtidig tør man 

ikke si fra av frykt for å miste barna. 
 

Heldigvis ser vi at tiltaket gir kvinner bedre fysisk og psykisk helse, og at det påvirker barna positivt. 

Dette har vi hørt fra så mange kvinner og barn i flere år, og denne kvinnen setter så godt ord på 

dette. Det er sterk lesning, både det som står der, og det man kan lese mellom linjene. 
 

Vi snakker med deltakerne om barnevernet og hvilken hjelp man kan få. Det er skremmende for 

mange. Vi samhandler og er med på ansvarsgruppemøter med barnevernet. Dette er et aktuelt tema 

som vi arbeider videre med i økende grad. 
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‘’Når jeg blomstrer, blomstrer barna også’’ 

Tegnet og malt av kvinne hos Helseforum, mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

‘’Grønt hjerte’’ malt av Zeynap 7 år, Helseforum mars 2016 

 

 

 

 

Helseforum for kvinner 
Vulkan 15, 0178 Oslo 

 
E-post: post@helseforumforkvinner.no 

Tel: 21 66 82 34 / 995 02 719 
 
 

 Facebook: Helseforum for kvinner Oslo 
   www.helseforumforkvinner.no 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Helseforum for kvinner er støttet av Oslo Kommune, Studieforbundet Solidaritet,  
og ExtraStiftelsen gjennom organisasjonen Mental Helse 
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