
UTENLANDSADOPTERTE 
OG MIGRASJONSHELSE

«Den usynlige minoritet»



MIGRASJONSHELSE

SNL: 

En migrant er en person som flytter fra ett land til et 
annet. Ordet omfatter både 
arbeidsmigranter, flyktninger, utdanningsmigranter, 
familiemigranter og alle andre som skifter bosted 
over landegrensene, uavhengig av om flyttingen er 
frivillig, ufrivillig, lovlig eller ulovlig.



LAND VI ER I FRA 

Chile, Colombia, Filippinene, Kina, 

Madagaskar, Peru, Sri Lanka, Vietnam, 

Bulgaria, Burkina Faso, Kina, Taiwan, Ungarn, 

India, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand m.f.



MOTTAK I NORGE

• Det anbefales at adoptivbarn fra land utenfor Vest-Europa undersøkes av 
lege etter ankomst Norge. Denne «hjemkomst-undersøkelsen” gjøres som 
oftest hos fastlegen. Det understrekes at fastlegen bør ha en lav terskel for 
henvisning til barnelege.

• «Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente». En del av disse barna vil ofte gjennomgå 
helseundersøkelse i regi av primærhelsevesen/ asylmottaket. 
Helsetilstanden til denne gruppen barn og ungdom kan være svært 
varierende. I noen tilfeller vil psykiske helseproblemer være mest 
dominerende.



NORSK FORSKNING

• FHI 2013 og 2021

• Bufdir 2021



HYPOTESER

Utenlandsadopterte:

- Har høy forekomst av selvmord og selvmordstanker.

- Er mye i kontakt med psykisk helsevesen.

- Har høy forekomst av rusmisbruk.

- Kommer dårligere ut enn fosterbarn og nasjonal adopterte. 



FUNN

- Manglende  adopsjonsspesifikk oppfølging

- Opplever like mye rasisme og diskriminering som andre innvandrergrupper. 

- Har lavere tilknytning til Norge og fødeland sammenlignet med andre 

innvandrergrupper. 

- Opplever et tilhørighetsvakum.



HVA MÅ GJØRES?

Utenlandsadopterte må:

- Bli registrert.

- Inkluderes i arbeidet mot rasisme (noe det nå er lovet).

- Sees på som immigranter.

- Inkluderes i fagfeltet som en selvstendig part.



KILDER

• Helsebiblioteket 

• Helsedirektorates rapport ”Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor 
Vest-Europa”

• Store Norske Leksikon

• FHI «Bedre føre var OG etter snar. Utvelgelse og oppfølging av adoptivfamilier: 
Erfaringer og anbefalinger»

• FHI «Adopterte barn, ungdom og voksne (pdf)»

• Bufdir “Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte”

https://www.fhi.no/publ/2021/bedre-fore-var-og-etter-snar.-utvelgelse-og-oppfolging-av-adoptivfamilier/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2014/adopterte-barn-ungdom-og-voksne-pdf.pdf
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/halvparten-utenlandsadopterte-har-opplevd-forskjellsbehandling?fbclid=IwAR2tt6V_KNxgJf1sevhrfRspN0FobDCTTDn52r32I6G2RSIKPMFKMk-NRio


KONTAKINFORMASJON

Angelica Bråten- 97722945

postutad@gmail.com

https://www.facebook.com/UTAD

CRITICAL

mailto:postutad@gmail.com

