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Hittil i år:
- Kontaktet av over 738

- Sanitær & mat 
tilbudet benyttet 1793 

ganger
- 4636 

veiledningsavtaler



"Parallellsamfunn"
"Løsarbeidersamfunn"

"triangulært 
arbeidsforhold" Eldring, L. & Ørjasæter, E. (2018). 

Løsarbeidersamfunnet. Oslo: Cappelen 
Damm Akademisk.e til tekst
Ilustrasjon: Eldring & Ørjasæter, 2018, s.35-
36



• Mangel på språkkunnskaper

• Mangel på elektronisk ID

• Har hatt d-nummer i mange år

• Mangel på personnummer =  mangel på fastlege 

• Bosted er ofte hos/arrangert av arbeidsgiver – lukkete miljøer

• Begrenset sosialt nettverk

• Trange & usikre boforhold

• Denne gruppen nås ikke gjennom offentlige kanaler

De største utfordringene:





Forekomst av 
arbeidsskader

blant utenlandske
arbeidstakere er 

om lag fire ganger 
så høy som blant

norske.



- Høye krav kombinert med 
lav kontroll over egen 
arbeidssituasjon medfører 
vedvarende negativt stress

- Mangler opplevelsen av 
mestring, kontroll og 
forutsigbarhet

- Innsats-belønning-ubalanse-
teorien

Manglende kontroll over egen arbeidssituasjon 
= forverring av psykisk & fysisk helse



• Belastende negative 
sosiale nettverk

• Stor ansvarsfølelse for å
prestere på jobb

• Arbeidsgiver sitter med makt 
over oppholdet

• «Guttekultur/Machokultur»
• Liten grad av fagorganisering

Lukkete arbeidsmiljøer



Betydning av arbeidsforhold for tilgang til 
helsetjenester

Dnummer Personnummer

Regnes ikke som «bosatt» i Norge Bosatt i Norge

Får ikke fastlege Har fastlege

Begrenset digital tilgang / bank ID Har bank ID

Kan ikke logge inn på helsenorge.no Kan logge inn på alle nettsider

Kunne ikke komme til Norge under 
«lockdown»

Kan reise uten problemer 

Arbeidsavtale 
over 6 

måneder/ 
min.80% stilling

Husleie avtale 
over 6 måneder

Kan bevise lovlig 
opphold i Norge 
i siste og neste 6 

måneder



Tilknytningsform 
til arbeidslivet = 
helserettigheter

Å være bosatt øker sannsynlighet for en fastere 
tilknytning til arbeidslivet (FAFO 2021)

Mangel på arbeidsavtale er mer utbredt blant de 
lavest lønte

Arbeidsgiver er den viktigste kilden til informasjon 
om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsinnvandrere 
særlig blant unge (FAFO 2021:36)

Forskning tyder på at lønnstyveri i hovedsak 
rammer arbeidsinnvandrere som ikke er bosatt i 
Norge (FAFO 2021:33)



Arbeid

Oppholdsrett

Medlemskap i 
Folketrygd

Tilgang til 
helsevesenet

Sosiale 
rettigheter/trygd













Å bli godt behandlet og ha 
tilfredsstillende boforhold er de to 

viktigste faktorene for å bli boende i 
Norge. 83% av de polske svarer at 
god behandling på jobb er viktig. 

(FAFO 2021:22)



- Skape trygge 
møtesteder

- Opparbeide tillit 
med grupper 

vanskelige å nå
- Myndiggjøre



Snakkes! 
Aleksandra.czech@frelsesarmeen.no
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