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Formål og bakgrunn
• Pakistanere i Norge
• En av de største innvandrergruppene: 39 252
(21 372/ 17 885)
• Størst andel norskfødte med innvandrerforeldre 
45,6 %
• Pakistanske innvandrerkvinner vanskeligere stilt
• Kan påvirke tilgangen på helsetjenester



Metode
• Erfaringer/synspunkter til eldre pakistanske
kvinner og pårørende
• Lokale samlingssteder og moskeer
• Dybdeintervjuer (N=16) og FG (N=17) med
kvinner (48-81 år)
• Dybdeintervjuer med 10 pårørende (23–40 år)
• Botid i Norge 26–46  år
• Intervju på urdu og punjabi



Hovedfunn
• Kontakt med fastlege og spesialisthelsetjeneste
• Norsk helsevesen er topp
• Opplever usikkerhet i møte med helsepersonell
• Å se seg selv med andres blikk: «Misbruker velferdstjenester»
• De er strengere med oss pakistanere
• Pakistanske leger er også strenge
• Vi må overdrive for å bli tatt på alvor



• «Bodd her lenge uten å lære språket»
• Pårørende bekymret for at eldre blir forskjellsbehandlet
• Språk i kombinasjon med innvandrerbakgrunn
• «Eldre klager ikke»
• Helsepersonell forstår ikke våre tabuer
• Kvinnelige eller mannlig helsepersonell? 
• Går til norske leger for gyn. undersøkelser



• Norske leger bryr seg ikke, det er bare en jobb
• Savner fellesskap i språk og tettere oppfølging
• Pakistanske leger er for vennskapelige 
• Strategier for å unnslippe kollektivt stigma
• Våre leger blar ikke i boka
• Norske leger er mindre besluttsomme
• «Bare prat. Det er et bra helsevesen»



Oppsummering og konklusjon
• Hvordan migranter omtales som gruppe påvirker selvforståelsen
• Kan påvirke reell og forestilt ulikhet i adgang til helsetjenester
• Må ta høyde for migranters samfunnsforståelse og selvforståelse
• Kritisk søkelys på «kultur» og etnisitet som forklaringer
• Kjønn, alder, etnisitet, sosøk.bakgr og sosial kontekst
• Økt bevissthet om profesjonell autoritet og pas. avmaktsfølelse
• Mer forskning på innvandrergruppers subjektive oppfatninger
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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