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Uro, provokasjon
og medmenneskelighet
Da våre to organisasjoner, Kirkens Bymisjon og Røde Kors, delte en uro over at det i Norge
oppholdt seg en ukjent gruppe mennesker som ikke fikk tilgang til nødvendig helsehjelp.
Erfaringer fra vårt eget arbeid i Norge, sammen med veldokumenterte erfaringer fra en rekke europeiske land, viste at mange som er i en slik situasjon, opplever store helsemessige, sosiale og rettighetsmessige utfordringer. Da
vi gikk lengre inn i problemstillingen, ble vår uro bekreftet.
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Da Helsesenteret for papirløse migranter ble opprettet,
ble det av mange sett på som noe uønsket, eller til og med
som en provokasjon. Representanter fra en rekke politiske
partier, også for den sittende regjeringen, advarte oss mot
å etablere helsesenteret. Slik skepsis, eller slike advarsler,
ble oftest begrunnet med asyl– og innvandringspolitiske
argumenter. Samtidig hadde vi støtte fra en rekke ideelle
organisasjoner, samt fra den øverste ledelsen i helsedirektoratet. Vår klare oppfatning, både den gangen og nå, er
at et slikt helsesenter hører hjemme i helt andre debatter
enn den innvandringspolitiske. Mennesker kommer ikke til
Norge for å gå til legen, men mange har stort behov for helsetjenester når de lever i en så marginal livssituasjon.
Helsesenteret for papirløse migranter bygger på medmenneskelighet og enhver persons ukrenkelige verdi. Nød
er nød, uansett personens opprinnelsesland eller juridiske status. Når Helsesenteret ble etablert, var det som et
medmenneskelig håndslag overfor mennesker som levde

med store belastninger i sin lite synlige tilværelse. Både
Røde Kors og Kirkens Bymisjon har som oppdrag å reagere og handle når menneskelig nød avdekkes, slik vi erfarte
i denne situasjonen. Vi vil hevde at Helsesenteret har vist
seg å være viktig både for den enkelte pasient som har
fått hjelp, og for hvordan vi som samfunn forholder oss til
papirløse migranter. Den politiske kritikken har stilnet, og
det synes nå å være større enighet om at Helsesenteret
for papirløse migranter er et riktig og helt nødvendig tiltak. Ut over det rent medmenneskelige, har senteret ført
til at Norge i større grad kan bidra til at papirløses rettigheter til helsetjenester blir ivaretatt.
Det er gledelig at Helsesenteret vies interesse fra andre institusjoner i samfunnet, som når Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk Museum nå dokumenterer virksomheten ved senteret i utstillingen ”Et lite stykke Helse–Norge”. Utstillingen er en del av Kulturrådets
Brudd-prosjekt, og viser at denne typen helsetiltak er pågående og viktig i norsk samfunnsutvikling.

Sturla J. Stålsett
Generalsekretær Kirkens Bymisjon

Åsne Havnelid
Generalsekretær Norges Røde Kors
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Møte i Ingenstedsland
– Jeg bare trenger et liv, sammen med normale folk her i Norge. Det er over
fire millioner her som har et normalt liv. De har bil, kone, barn, hjem, pappa og
mamma, et sted å bo, jobb, ferie, de har alt, de har gode liv. Men for meg er alt
er stengt, jeg har ingenting, ikke familie, ikke hus, ikke jobb. Ingenting.”
Kakher fra Afghanistan, i Norge siden 200 .

– Det vi driver med her i hverdagen er ganske apolitisk og på en måte litt 		
kjedelig. Vi driver et helsesenter.
Solveig, daglig leder, Helsesenteret for papirløse migranter.

–Jeg stikker dem, og så takker de meg.
Gry, bioingeniør, frivillig arbeider på Helsesenteret
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Helsesenteret for papirløse migranter
Helsesenteret for papirløse migranter er et privat helsesenter som eies og drives av Kirkens Bymisjon og Norges
Røde Kors. Det ble etablert i 2009 og ligger i Sagene bydel i Oslo. Norge var da blant de siste landene i Europa
som fikk et eget helsetilbud til mennesker uten lovlig
oppholdsgrunnlag, som derfor har begrenset adgang til
behandling innenfor helsevesenet. Etter 2009 har det
blitt opprettet slike sentre også i Finland og Danmark.
Det lever et sted mellom fem og tjue tusen mennesker,
anslagene varierer betydelig, uten lovlig opphold i Norge.
Disse utgjør målgruppen for senteret. De kalles ofte papirløse, da forstått som at de mangler oppholdstillatelse.
I Sverige er det antagelig dobbelt så mange som i Norge, i
Sveits ti ganger så mange. I Spania er det kanskje så mange som én million papirløse. For Europa samlet varierer
estimatene mellom én og fire prosent av total befolkning.
Det vi si at det er mellom sju og ca 30 millioner mennesker i Europa som ikke har lovlig opphold.
Denne gruppen menneskers rettigheter til helsehjelp i
Norge er begrensede. De kan gå på legevakta ved akutt
skade eller sykdom. De har rettigheter ved smittefarlige
sykdommer. Gravide har rett på oppfølging på helsestasjon. Barn har rett til helsehjelp. For øvrig er mulighetene
for hjelp i det offentlige helsevesenet få.
Den første dagen senteret var åpent, 27. oktober 2009,
kom det to pasienter, men bare den ene var innenfor målgruppen. De par neste gangene kom det noen flere, og
deretter mange. Det var slik sett behov for senteret og
det var tydelig at informasjon om at det fantes, nådde ut
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til noen av dem det var ment å være for. Det første året
var det åpent fire timer én dag i uken. Nå er det åpent tirsdager, om ettermiddagen fra fire til åtte, og torsdager, på
dagtid fra elleve til tre. Til sammen har om lag 1500 pasienter fått behandling på senteret. Det drives etter drop
in– metoden, men noen pasienter har timeavtale. Ca halvparten av pasientene er nye hver gang, mens den andre
halvdelen har vært der før, én eller flere ganger.
De fleste som får helsehjelp på senteret har søkt asyl,
fått endelig avslag og ikke overholdt utreiseplikten. Noen
er ”ureturnerbare” på grunn av manglende returavtale
mellom Norge og det aktuelle landet, eller på grunn av
forholdene, det kan for eksempel være krig, i mottakerlandet. Blant pasientene er også personer som er utvist
fra Norge, mennesker som ikke har til hensikt å søke asyl
eller som for eksempel har hatt (turist)visum som har
gått ut.
Mennesker fra 80 land har vært innom senteret. Noen
grupper er sterkere representert enn andre. Det er blant
andre unge menn fra Afghanistan, kvinner fra Mongolia,
menn og kvinner fra Iran, mange av dem har vært i Norge i
lengre tid, det er menn fra Irak, menn fra Palestina, menn
og kvinner fra Somalia, menn og kvinner fra Romania,
menn og kvinner fra Nigeria og også fra land som Etiopia
og Eritrea, det er gjerne mennesker som har vært i Norge
i relativt lang tid.
Senteret drives av tre– fire ansatte og av om lag hundre
frivillige helsearbeidere som rullerer på å være til stede. De frivillige er yrkesaktive. Noen er pensjonister eller
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studenter. Driften er organisert slik at sykepleiere, leger,
psykologer, fysioterapeut/kiropraktor og bioingeniør alltid er på ”jobb” samtidig. Det er også andre helseprofesjoner blant de frivillige; blant andre jordmor, psykiater
og farmasøyt. Denne bredden og tverrfagligheten skiller senteret fra de fleste andre helsesentre. De ansatte
og de frivillige tenker at dette er med på å gjøre senteret
effektivt og tilbudet til pasientene godt. Det vurderes i
hvert enkelt tilfelle hvilken behandler pasienten skal til
først, og behandlerne konfererer seg i mellom om hvilke
tiltak og hvilken behandling som vil være best for
pasienten.
Senteret har en egen nettside der det er oppgitt et telefonnummer, men ingen adresse. Utenfor er det ikke noe
skilt, men bare en anonym dørklokke der navnet er skrevet med kulepenn. På engelsk er betegnelsen Nowhere
Land brukt om de papirløses ”land”. Navnet blir ofte skrevet NowHereLand og blir på den måten også bærer av en
bestemt politisk målsetting. Denne dobbelheten finnes
ikke i det norske ”Ingenstedsland”, men grunnbetydningen er den samme, og det går an å tenke at Helsesenteret
ligger i Ingenstedsland, og slik sett ikke først og fremst i
Norge, jf mangel på adresse og skilting. Senteret er en av
veldig få institusjoner som helt entydig er plassert her i
denne sonen, tilstanden, landet.
Selve eksistensen av senteret bidrar til å sette fokus på
forholdene i Ingenstedsland. De som lever der, har lite.
Etableringen og driften av senteret kan i seg selv sees
som et argument for at denne gruppen mennesker burde hatt et større tilbud og flere eller fulle rettigheter
innenfor det norske helsevesenet. På denne måten er
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senteret ikke minst et innspill i den norske helsepolitikken. Senteret er videre med på å reise spørsmål omkring
Ingenstedsland sånn generelt, om det norske og europeiske asylinstituttet og praktiseringen og virkningene av
det, og også om nasjonalstatenes grenser. Senterets eksistens og aktiviteter berører slik sett sentrale, og samtidig vidtrekkende, spørsmål knyttet til samfunnsorganiseringen. Ved å gå inn og undersøke nærmere hva som skjer
der, vil det forhåpentligvis framkomme kunnskaper om
mennesker uten lovlig oppholdsgrunnlag i Norge og om situasjonen i Ingenstedsland. Disse kunnskapene kan være
relevante også for asylpolitikken og helsepolitikken.

Museumsbesøk i Ingenstedsland
Dette prosjektet er en del av Kulturrådets Brudd– prosjekt. Det har en målsetting om å utforske og videreutvikle de kulturhistoriske museenes arbeidsformer og samfunnsroller gjennom utprøvende praksis. I løpet av sommeren og høsten 2012 har vi besøkt Helsesenteret flere
ganger. Vi har snakket med ansatte, frivillige og pasienter
og vi har dokumentert senteret gjennom fotografier og
ved å samle inn gjenstander.
Vi var til stede fire dager i åpningstiden. I tillegg har vi
gjort noen intervjuer (og tatt noen fotografier) andre
steder og på andre tidspunkt. Alle heldagsbesøkene har
foregått på torsdager, da senteret er åpent fra elleve til
tre. Vi har da sittet på venterommet og delt ut et infoskriv (med tekst på norsk, engelsk og fransk) til pasientene der vi har presentert oss selv og redegjort kort for
prosjektet. Vi har spurt pasienter om de kunne tenkte seg
å la seg intervjue. Vi har også vært på bakrommet, som er
et kombinert pauserom for de frivillige og kontor for de

ansatte. Vi har ikke fulgt pasienter inn til konsultasjon hos
lege eller annen helsearbeider.
Vi har opplevd tonen og stemningen på Helsesenteret
som vennlig og inkluderende. Det er kaffe og te og annen
servering både på venterommet og bakrommet. Vi forsynte oss begge steder. Dagene på ”feltarbeid” var interessante, lærerike og hyggelige. Men vi følte også et tydelig ubehag og en usikkerhet i vår rolle. Vi var et ”norsk”
og et ”nasjonalt” museum. Vi var på fremmed grunn. Vi
syns det var vanskelig å legitimere at vi var der og tok
opp plass. Alle andre hadde så opplagt noe viktig å gjøre.
De ansatte og de frivillige arbeidet raskt og konsentrert
med å ta imot, registrere og behandle pasienter. Og pasientene trengte behandling og hadde slik sett så absolutt
noe der å gjøre. Men hva trengte vi, og hvem trengte oss?
Vi stotret nok en del i våre forklaringer og redegjørelse
for hvorfor vi var der, ikke minst overfor pasientene, nei,
vi var ikke journalister, nei, ingen kom på TV, men jo, vise
bilder offentlig i en utstilling, kunne de være interessert i
det? Hvorfor, hva vi kunne hjelpe med? Nei, altså, vi kunne
være med på å vise fram arbeidet her på senteret og de
forståelsene og kunnskapene som er her. At det kanskje
kunne bidra til sette søkelyset på den vanskelige situasjonen så mange i Norge er i.
Vi møtte absolutt mest umiddelbar interesse på bakrommet, men også noen av pasientene sa seg villige til å bidra, selv om de var usikre på hvordan de kunne gjøre det
og på hva som lå av risikoer og mulige gevinster for dem
i prosjektet. For noen var det kanskje så enkelt som at
de, som anstendige og høflige mennesker, syntes det var
leit å si nei når vi spurte. Vi oppdaget nokså med en gang

at det ikke en gang var mulig å tenke på oss selv som forskeren på gardintrappen, jf filmen Salmer fra annen etasje, som liksom ikke påvirker undersøkelsessituasjonen
og samtidig uforstyrret kan gjøre seg sine nedtegnelser
om virkeligheten som utspiller seg foran ham. Vi tok opp
plass og stoler på pauserommet og var ikke umerkelig til
stede. Kamerabager og stativ var (også) i veien. Hadde
ikke vi vært der, hadde de frivillige og de ansatte gjort og
snakket om andre ting. På venterommet var vi like tydelig
til stede, og preget det vi kunne se. Og det preget oss. Vi
så vekk i møte med mennesker i sårbare situasjoner, for
eksempel en ung jente som gråt stille og på forhånd var
plaget nok av at venterommet er såpass lite privat, om
hun ikke skulle intervjues og gjøres til utstillingsobjekt
i tillegg. Og når vi på slutten av dagen gikk ”hjem til middag” og så den samme jenta gå på andre siden av gaten,
var det nesten ikke til å holde ut.
Men vi var der, og deltok i en virkelighet vi var en part i
og en medskaper av. Hadde noen andre vært der, ville
andre forståelser og kunnskaper blitt laget. Denne katalogen presenterer noe av den virkeligheten som ble
skapt på senteret, i møtene mellom oss, pasienter, frivillige helsearbeidere, fast ansatte og senterets rom og
ting. Dette møtet, produktet av de ulike virkelighetshorisontene, ført sammen på Helsesenteret, en institusjon
i Ingenstedsland, det er hva vi søker å dokumentere, , ta
vare på og formidle.
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”Det beste av det verste”
Helsesenteret ble etablert i samarbeid mellom Kirkens
Bymisjon og Oslo Røde Kors. Et viktig grunnlagsdokument var en rapport fra Kirkens bymisjon; Papirløse migranter. En undersøkelse av situasjonen for mennesker
uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land. Her ble det blant annet konkludert: ”Papirløse migranter er her, de har behov
og trenger bistand. Grunnleggende behov må dekkes og
menneskerettighetene må holdes i hevd også for denne gruppen”. Rapporten var skrevet av Solveig Holmedal
Ottesen som nå er senterets daglige leder. De to organisasjonene samarbeidet omkring denne rapporten, om
etableringen av senteret, med søknader om finansiering
og med intervjuer av frivillige helsearbeidere ved oppstarten av senteret. I begynnelsen utgjorde de ansatte
2,2 årsverk i fast stilling. Nå er det til sammen 3,6 årsverk
fordelt på Solveig, Frode Eick, som er helsefaglig ansvarlig, tilsynslege Hossein K. Schandiz og sosionom Linnea
Näsholm, som arbeider med å videreutvikle det psykososiale helsetilbudet ved senteret.

Solveig Holmedal Ottesen, daglig leder.

Etableringen av senteret ble begrunnet ut fra humanitære behov og hensynet til menneskerettigheter. ”Det vi
driver med her i hverdagen er ganske apolitisk og på en
måte litt kjedelig. Det er ikke så pirrende som noen kanskje tror: Vi driver et helsesenter,” sier Solveig. Senteret
tilbyr medisinsk behandling til dem som søker helsehjelp
der. Frode Eick understreker det samme: Senteret forholder seg til hva den enkelte pasient trenger av medisinsk
hjelp og forsøker å gi vedkommende det, enten på senteret eller ved å henvise dem videre til sykehus eller spesia-

list. Senteret har en avtale med Diakonhjemmet sykehus
i Oslo, som analyserer prøver og tar i mot pasienter for
undersøkelse og behandling. I mange tilfeller står imidlertid norske lover og forskrifter i veien for de forpliktelsene
senteret kjenner overfor den enkelte. I slike tilfeller arbeider senteret for å utvide det norske helsevesenets tilbud
til de papirløse. De prøver å få andre sykehus og andre behandlingssteder til å ta imot pasientene. Hvis en pasient
avvises ett sted, kan man prøve andre steder. Slik fungerer senteret som en døråpner og en port inn i det norske
helsevesenet.
Solveig forteller at én grunn til at man i sin tid satset på
å etablere et helsesenter, som et tilbud til papirløse, var
at det ble vurdert som mindre kontroversielt enn andre
tiltak man kunne tenke seg. ”Å lage for eksempel et boligformidlingstiltak ville ikke gått, slik det politiske klimaet
i Norge var da,” forteller hun. Også Helsesenteret møtte
motsand. De som var med ved etableringen, og de som er
på senteret i dag, opplevde at den politiske skepsisen var
betydelig. Libe Rieber– Mohn (Ap) skal ha sagt at senteret var ”uønsket”. Uttalelser fra Erna Solberg (H) ble fortolket som om hun mente at da kunne jo bare politiet gjøre jobben sin og stå utenfor senteret og arrestere dem
som gikk inn og kom ut. Fra Fremskrittspartiet ble det
brukt formuleringer som ”å gi helsehjelp til kriminelle”.
”Det kan godt være at politiet vet hvor senteret er, men
det har ikke skjedd at politi eller andre myndigheter har
aksjonert mot senteret,” sier Frode. For øvrig understreker han at senteret er ment å være en helseinstitusjon,
ikke en stadig brennende asylpolitisk brannfakkel, og at
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politiet ”får gjøre sin jobb og vi får gjøre vår”. På samme
måte når han forteller at flere av dem som har vært pasienter ved senteret, har blitt uttransportert: ”Det får vi
bare forholde oss til,” sier han. Virksomheten på senteret og praktiseringen av norsk asylpolitikk er i den forstand to forskjellige ting, mener han. Men på andre måter
ikke helt. Senteret kan også ses som et reelt møtested
for praksiser innenfor disse feltene. Anonymiseringen av
senteret og beliggenheten i Ingenstedsland, der så mange grunnleggende behov er udekket for dem om lever der,
bidrar til å understreke det. Senteret er slik sett også noe
paradoksalt, et umulig møte mellom ulike hensyn; beskytte og trygge på den ene siden og god, faglig helsetjenesteleveranse på den andre.
”Helt fra starten i oktober 2009 har vi vært strenge på at
vi bare tilbyr helsetjenester,” forteller Solveig. Hun tror
ikke senteret hadde fungert, om det skulle ha forholdt
seg til alle problemene alle pasientene hadde. Det ville
blitt for massivt, og folk hadde blitt utslitte. Men når samtalen senere dreier inn på verdighet, og hvorvidt det ligger et privilegium i det å være i en posisjon til å ha mulighet til å behandle mennesker anstendig, blir senterets rolle og muligheter noe problematisert: ”Ja, vi er anstendige,”
sier hun. ”Som papirløs møter du her folk som behandler
deg som menneske. Men det er begrenset hva vi kan gjøre for deg. Og vi kan i hvert fall ikke gi det du ønsker deg
mest – oppholdstillatelse. Også dette er et sted som for
mange oppleves som et nederlag. Også her møter man en
stengt dør. Vi er det beste av det verste, kan du si. Og det
er det krevende for mange av de frivillige å stå i.” Legene
kan ikke skrive ut en resept på oppholdstillatelse.
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Pasientene, de ansatte og de frivillige møtes bare på senteret. Lisbeth, en av de frivillige, forteller at hun jo, fort,
da hun begynte på senteret, kom til å spørre seg selv om
ikke hun kanskje burde hjelpe en av pasientene, for eksempel ved å la henne bo i leiligheten sin. Men så langt
har hun ikke tilbudt noen slik hjelp. Frode forteller at han
ikke ser eller møter noen av pasientene privat. ”Jeg har aldri vært hjemme hos en papirløs,” sier han. Karin, frivillig
sykepleier, som har vært med helt fra oppstarten, forteller at hun aldri ser noen av pasientene utenfor senteret, i
byen. ”Oslo er stort,” sier hun, ”og mange av dem lever nok
ganske skjulte, triste liv”.
Denne avstanden eller forskjellen er med på å prege senteret. Samtidig som det, i sin egen strenge fortolkning,
”bare” er en helseinstitusjon, eller kanskje nettopp derfor,
er også andre hensyn og oppgaver nærværende for dem
som arbeider der. ”Det ligger så mye omsorg i senteret,”
er en generell kommentar fra en av de frivillige. Mange av
pasientene har presserende behov ut over det å få helsehjelp. I en hylle på venteværelset ligger det varme klær
som pasientene kan ta. Om vinteren når det er kaldt, kan
pasienter som trenger det, få med seg en sovepose. I
noen tilfeller er det et eksempel på livreddende, forebyggende helsehjelp, sier Frode.
Det drives forebyggende helsehjelp på andre måter også.
Linnea Näsholm arbeider med å utvikle tilbudet innenfor psykisk helse for pasienter ved Helsesenteret. Det
har blitt startet opp et stabiliseringskurs for kvinner fra
Etiopia og Eritrea. De møtes en ettermiddag annenhver
uke. Kurset ledes av to frivillige psykologer. Kvinnene
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snakker amharisk og kommunikasjonen med psykologene
skjer ved hjelp av tolk. Når de møtes, handler de inn mat, lager et måltid og spiser sammen. Det tas opp temaer som
for eksempel søvnproblemer, ensomhet eller stress. Kurset
fokuserer på ”psyko– edukasjon” og stabilisering, og målet
er å lære mestringsstrategier som kan virke forebyggende
og hjelpe i den (ofte vanskelige) situasjonen deltagerne er
i. Gruppen bidrar også til å gi deltagerne et større sosialt
nettverk.
En tilsvarende gruppe for afghanske menn er under oppstart. ”Det skal ikke være et forum for traumebehandling,
men skal ha et fokus på her og nå,” sier hun. Senteret arrangerer også mer åpne temakvelder med fokus på ulike problemer i hverdagen. Det har blant annet vært egne kvelder
for mennesker fra Mongolia der mer generell Norges– info
har stått på programmet, hvor man kan henvende seg for
hva og generelt om hvordan ting fungerer. Deltagerne rekrutteres blant pasientene på senteret. Flere temakvelder,
på andre språk, for andre grupper, er under planlegging. På
denne måten, basert på de erfaringene som gjøres underveis, utvider senteret sine aktiviteter innenfor forebyggende helse, og institusjonaliserer slik sett nye funksjoner i
Ingenstedsland.

En virkelighet full av ikke

Frode Eick, helsefaglig ansvarlig.
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Menneskene vi har snakket med, har formidlet ulike kunnskaper og realiteter. Kakher, en ung mann fra Afghanistan,
utstrålte motløshet da vi møttes. Stemmen var flat, han
var tydelig nedtrykt. Men da vi kom til å spørre om hva
han ”ønsket”, hva han tenkte at han trengte, steg intensi-

teten i stemmen. Han opplevde antakelig spørsmålet som
provoserende naivt. ”Jeg trenger bare et liv,” sa han. ”Det
er over fire millioner her som har et normalt liv. De har bil,
kone, barn, hjem, pappa og mamma, et sted å bo, jobb, ferie, de har alt, de har gode liv. Men for meg og oss er alt
stengt, vi har ingenting. Ikke noe familie, ikke hus, ikke jobb.
Ingenting.”
En gravid kvinne fra Somalia understreket det umulige i sin
situasjon, særlig det at hun ikke har noe sted å bo sammen
med barnet hun snart skal føde. En annen somalisk kvinne
vi snakket med, hun bor sammen med mannen sin og deres
lille sønn, fortalte om tristhet og ufrihet knyttet til ikke å ha
noe gyldig innpass. At det er vanskelig ikke å kjenne noen
eller høre til noe sted, ikke kunne bevege seg rundt og reise, for eksempel ta en tur til Sverige, slik andre folk kan. En
kvinne som kom fra Iran til Norge med mannen sin for ni år
siden og har født sine tre barn her, lever i en annen virkelighet. De klarer seg selv. Han arbeider. Barna går i barnehage
og snakker norsk, også hjemme. De sniker ikke på trikken,
de har utdannelse, hun er sykepleier, og vil gjerne bo og bidra i dette landet. Men det er både problematisk og tidkrevende all den tid de ikke har lovlig opphold og ikke arbeidstillatelse. De har lite penger og har opplevd at bekymring
og vansker har gitt dem helseproblemer. Hennes mann fikk
hjerteinfarkt, hun opplevde mye stress i forbindelse med
svangerskap og fødsler, to av barna er også helsemessig
preget av de forholdene de har levd under.
Vi har også intervjuet to menn fra Iran, Kareem og Hamid.
De tok selv kontakt med oss. ”Jeg er desperat, hjelp meg,” er
en slags essens av hva de begge sier.
Et lite stykke Helse-Norge
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Alle de seks ovenfornevnte har det vanskelig. Gjennom
samtalene og møtene har det ikke minst blitt løftet fram
kunnskaper og innsikter knyttet til forhold her og nå.
Ingen av dem legger vekt på hvorfor de forlot det landet de vokste opp i. Alle konstaterer nøkternt at de ikke
kan reise hjem. Fordi det er forbundet med traumer, eller innviklet å forklare oss med såpass spinkle forkunnskaper, eller på et fremmed språk, tenkte vi først. Eller
kanskje det er så enkelt som at det å reise fra, å forlate,
gjør at man ikke kan komme tilbake, tenkte vi etter hvert.
Uansett er det tydelig at det de forlot for mange år siden, på en måte ikke er så viktig, nå. Det å være asylsøker og det å leve uten lovlig opphold, over så mange år,
har laget nye koordinater og realiteter i livene deres.
Asylinstituttet og praktiseringen av det lager sin egen virkelighet. Tilværelsen her og nå er påtrengende full av problemer og mangler, av ”ikke”. Ikke bolig, ikke arbeid, ikke
penger, ikke familie, ikke trygghet, ikke mening eller muligheter, ikke nødvendige papirer, ikke likhet, ikke rettferdighet. ”Ingenting,” som Kakher sier.
I den virkeligheten han og de andre vi har intervjuet, lever
i, blir ikke deres bidrag som likeverdige samfunnsborgere, som kan arbeide og leve i og prege Norge, etterspurt.
Norge tilbyr hjelp og verge for basale behov – en seng og
mat på mottak, medisinsk bistand så lenge man er asylsøker, juridisk bistand dersom første avslag ankes, politiets assistanse tilbake til hjemlandet om man aksepterer
frivillig retur, i noen tilfeller også støtte eller startpakke
til den som returnerer. Dette skaper virkelighet. Dette er
realiteter. Mennesker som kom til Norge for å forsøke å
leve her, har blitt gjort til papirløse, først og fremst karak18
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terisert av alt han eller hun ikke har og ikke kan. På denne måten defineres utenforskap, ikke– tilhørighet, ikke–
sted.
Da Hamid i juni 2012 landet på Gardermoen, etter å ha
blitt uttransportert fra Storbritannia til Norge, ble grensene mellom innenfor og utenfor trukket og visket ut på
en annen måte. Han ble sendt hit fordi Norge er det landet der han først søkte asyl (og der han siden fikk endelig avslag). Han var slik sett Norges ansvar. Politiet møtte
ham på flyplassen og gav ham tilbud om å bo på et mottak
i Vadsø i påvente av å reise fra Norge. Da han ikke ønsket
dette, ble han overlatt til seg selv. Han hadde ikke penger
og begynte å gå mot Oslo. På Jessheim fikk han ringt til en
kamerat som kom og hentet ham med bil.
I Kareems tilfelle, og for mange med ham, defineres ikke–
tilhørighet og distanse også på annet vis. Etter at han for
ti år siden, i 2002, fikk endelig avslag på sin søknad om
asyl, har han ikke hatt lovlig opphold i Norge. I 2011 sendte
han imidlertid det som heter omgjøringsbegjæring. Det er
ikke en anke på avslaget, for andre gangs avslag kan ikke
ankes, men en anmodning om omgjøring av avslaget. Hva
som er forskjellen på det ene og det andre er ikke umiddelbart klart for ikke– jurister. Anmodningen er ennå (november 2012) ikke behandlet, men under påvente av at
den vil bli behandlet, har Utlendingsnemnda (UNE) besluttet å gi såkalt utsatt iverksetting av avslaget fra 2002.
En ting er avstanden som følger av selve språket, eksempelvis når det heter at UNE ”etter en konkret vurdering av
saken [har] besluttet å gi utsatt iverksetting av UNEs ved-

tak av 30.07.2002 inntil UNE har avgjort anmodningen om
omgjøring jf. utlendingsloven § 90 syvende ledd.” Teksten
bidrar også til å destabilisere tiden: Vedtaket fra 2002 har
vært gjeldende og iverksatt siden da. Det gjelder fortsatt,
men er fra 2011 og framover (ennå) ikke iverksatt. Hva i all
verden betyr det? Hva som har vært status i de ni årene
fra 2002 til 2011 blir på den måten gjort uklart, og det gir
heller ingen signaler om framtid. Det er uklart når søknaden vil bli behandlet og hva slags muligheter et eventuelt
vedtak om omgjøring eventuelt vil åpne for.
Vedtaket om utsatt iverksetting bidrar til å definere en
mellomposisjon, utenfor tiden, mellom opphold og ikke–
opphold. Kareem får beskjed om at han ikke kan være og
ikke bli, ikke nå og ikke før. Og også på andre måter er det
en halv– løsning: Vedtaket gir ham rett til å få asylsøkerbevis, men han kan ikke få andre dokumenter som han ønsker, som for eksempel arbeidstillatelse. Beviset fungerer ikke som id– kort: ”Jeg kan ikke kjøpe sim– kort,” forteller han. Og nederst i brevet framgår det at ”Dokumentet
er godkjent elektronisk”. Noe som også kan ses som et avstandsskapende element. Det er systemer og ikke mennesker som er i funksjon her. Det opplyses imidlertid at
Kareem på forespørsel kan få en underskrevet versjon av
dokumentet. Men da må han spørre selv.

Uvanlig vanlighet
I tre av fotoportrettene i denne katalogen står den fotograferte med ryggen til. Noen av dem er uten navn. Dette
er ikke fordi de er redde for ting i landet de dro fra, men
fordi de frykter norske myndigheter. Motivene kan sies å
være en hvilken som helst anonym person ute hvor som

helst, og er sånn sett realistiske portretter. De viser ingen spesielle, ingen spesielle steder. De frivillige er fotografert i liknende omgivelser som pasientene. Men alle er
portrettert med navn og ansikter. Portrettene og de andre fotografiene fra Helsesenteret er dokumentariske.
De er alle tatt med normalobjektiv, altså i et ”størrelsesforhold” som omtrent tilsvarer det å se med det blotte
øyet. Interiørbildene er tatt på tidspunkt da det ikke var
pasienter eller frivillige til stede. De er tatt i dagslys, den
elektriske belysningen ble skrudd av, ellers er det ikke
gjort vesentlige endringer i rommene. Det er ikke flyttet
på ting. Noen motiver ble i utgangspunktet valgt ut fra
vår, på det tidspunktet da bildene ble tatt, oppfatning av
viktighet eller representativitet. Mange av motivene er
veldig tydelig utsnitt, de innholder akkurat noe og ikke alt
det andre. De er samtidig valgt og skapt ut fra en rekke
(også u– uttalte) ”fotografiske” hensyn til fokus, skarphet,
komposisjon og farger etc.
Underveis i prosjektet har vi diskutert om vi først og
fremst skal dokumentere det vi oppfatter som det vanlige på en helseinstitusjon, altså slike ting som gulv, vegger, bord, stol, pc, undersøkelsesbenk, ultralydapparat,
ulike typer medisinsk utstyr, medikamenter, prøvetagningsutstyr med mer. Eller om vi snarere skulle samle inn,
dokumentere og formidle det spesielle eller uvanlige. For
eksempel de ”hjemmelagede” kølappene, hylla med varme klær til utdeling, de oransje t– skjortene som de frivillige og de ansatte har på seg, at Helsesenteret er avskjermet fra innsyn fra gata eller at senteret ikke er skiltet
på annen måte enn en liten håndskrevet lapp på en anonym dørklokke. Alt etter hvordan vi valgte, ville vi trekke
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Helsesenteret i den ene eller den andre retningen: Enten ville
vi gjøre det til noe ”vanlig”, eller så ville vi formidle en forståelse av senteret som et mer eksotisk sted.
Mange av fotografiene i denne katalogen kunne tilsynelatende vært tatt på en hvilken som helst helseinstitusjon. De viser helt alminnelige helsesenter– lokaler med de sedvanlige
tingene som pleier å være på slike steder. Blant fotografiene
fra senteret er for eksempel et motiv med en lampe. Det viser en vanlig lampe, antagelig kjøpt på IKEA eller tilsvarende.
Den er vanlig og ekstraordinær på samme tid. Den forteller
om en vanlighet som utspiller seg innenfor klart avgrensete
fysiske rammer, på spesifikke premisser. Portrettene av menneskene kan gjerne tolkes i samme retning, jf ovenfor, det er
ikke noe spesielt egenartet ved verken de ansatte, frivillige
eller pasientene. Omstendighetene er imidlertid usedvanlige.
Plasseringen av senteret i Ingenstedsland er unik.

Institusjon i Ingenstedsland
Som en institusjon med en spesiell målsetting gjør
Helsesenteret noe ingen andre gjør. Gjennom menneskene,
tingene, de ulike teknologiene, apparatene og praksisene utfører Helsesenteret tjenester, og skaper forståelser og kunnskaper som ellers ikke finnes i Ingenstedsland. Og heller ikke
i Norge. Aktiviteten på senteret setter flere ting på spissen:
Det gjelder, for det første forholdet mellom pasient og behandler. Som tilbyder av medisinsk hjelp og behandling er helsesenteret alene i Ingenstedsland og slik sett spesielt viktig for pasientene. De har ingen andre steder å gå. Også som
arena for omsorg er forholdene på senteret spesielle. Mange
av pasientene har helt åpenbare behov for så mye. De mangler sted å bo eller bor dårlig, de har lite penger, mangler kan20
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skje arbeid og har ingen trygghet for framtida. Disse
manglene er i mange tilfeller mer grunnleggende og også
mer alvorlige enn akkurat den sykdommen de kommer til
Helsesenteret for å oppsøke lege for. Samtidig er senteret bemannet av frivillige helsearbeidere, som arbeider
gratis, som har et stort ønske om å hjelpe, på alle måter.
Slik sett er senteret, i spesiell grad, også en arena for utøvelse av den makten, og avmakten, som ligger i det å gi og
få omsorg og hjelp.
De ansatte framhever det vanlige og hverdagslige ved
driften av senteret. Sånn internt på senteret er pasientene ikke først og fremst ”papirløse”. Papirløshet er et
”norsk” ord og karakteriserer menneskene i denne gruppen sett fra Norge. På Helsesenteret er alle pasientene
regulære pasienter som registreres på normalt, fornuftig vis, med navn og nummer (mobiltelefon) på papir og på
data, som får kølapp, som har journal og som får resepter og henvisninger når det trengs. Senteret arbeider helt
saklig og nesten snusfornuftig med å gi og skaffe pasientene den behandlingen som de trenger. Psykologen forsøker å hjelpe sine pasienter til å være mer konstruktive
i motgangen. Fysioterapeuten løser opp låste muskler.
Legene undersøker, behandler og skriver av og til ut medikamenter. Prøver sendes til Diakonhjemmet, og til Ullevål,
Aker og til andre steder. Her behandles de på samme måter som andre prøver, og svar sendes tilbake.
Pasienter får med seg henvisning fra senteret til ulike sykehus og spesialister for utredninger og videre behandling. Hva skal til for å få et sykehus til å ta imot den og den
pasienten? Han trenger en ryggoperasjon. Gjør det noen
forskjell om vi skriver det ene eller det andre på henvis-

ningen? Senteret lager nye kunnskaper og nye veier. Det
driver forhandlinger om helsevesenets grenser.
Gjennom dette er senteret også med på å spissformulere forholdet mellom et Norge og det Ingenstedsland
som pasientene lever i. Ved å finnes og virke som en institusjon der, i denne sonen, er med på å vise fram en uønsket virkelighet. Tanken på et utbygd, institusjonalisert
Ingenstedsland er på en måte det verste av alle alternativer.
Det å drive museumsarbeid i Ingenstedsland bidrar også
å sette museumsrollen på spissen. Hva gjør vi når vi reiser inn dit? Hvorfor har vi vært der og hva fører det til?
Våre observasjoner, samtaler og intervjuer er gjort der
inne. Vi har lært veldig mye ved å være der. Samtidig har
vi selv preget og muliggjort det vi har hørt, sett og tatt
med oss ut. Den virkeligheten vi har møtt og de innsiktene vi har fått, er sterkt påvirket av dette, av forskjellene
mellom oss og dem, og av rammene rundt – langt på vei
usynlige og ugjennomtrengelige rammer, skapt av internasjonalt og nasjonalt lovverk, økonomiske, moralske og
institusjonelle forhold. Hvordan møtes man – pasient, ansatt, behandler, museum – på denne institusjonen? Hva
sies og gjøres? Vi håper gjennom dette prosjektet å få tak
i og stille ut noe om menneskers virkeligheter – på en slik
måte at det blir tydelig at det er en virkelighet som angår
andre virkeligheter. Slik kan det kanskje bli mulig å gjøre
ikke til noe.
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Presentasjonen er skrevet på
bakgrunn av samtaler gjort på
Helsesenteret 28. juni 2012 og
21. august 2012 på Norsk Teknisk
Museum på Kjelsås.

Prosjekt Norge
Shirin kom til Norge fra Iran sammen med sin mann i
2004. På spørsmål om hvorfor de forlot Iran, svarer hun
at de ikke kunne være der lenger, men hun forklarer ikke
nærmere. ”Vi hadde problemer, kan bare si det,” sier hun.
De kom til Norge blant annet fordi søsteren hennes var
her.
I starten bodde de på asylmottak, men har siden bodd for
seg selv og klart seg selv, understreker hun. Mannen hennes er utdannet bilmekaniker. Han har arbeidet som snekker og bygningsarbeider i Norge. Hun er utdannet sykepleier og har hatt praksis og tatt autorisasjonseksamen
for å kunne arbeide i Norge. Hun var på sykehjem og arbei-
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det også innenfor psykiatrien. Da de for nesten seks år siden fikk endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse,
hadde hun fast jobb som sykepleier.
Etter å ha fått avslaget ble de en morgen hentet av åtte
politimenn. Shirin var da høygravid og legen hennes hadde skrevet at hun måtte være i ro. De ble likevel tatt med.
Imidlertid mente også politilegen at hun ikke kunne reise.
De unngikk dermed å bli uttransportert. Hun husker hvor
urolig hun var, og i ettertid har hun tenkt at uroen påvirket barnet i magen. Han har hatt sen språkutvikling og har
hatt problemer med synet. ”Han er nervøs og blir sint vel-
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dig lett. Jeg tror alt har å gjøre med den vanskelige perioden mens jeg var gravid,” sier hun.
Etter at barnet var født, levde de i skjul. Mannen arbeidet
som snekker og tok også annet arbeid som han kunne få.
Da, for fem– seks år siden, kunne han få 30 kroner i timen.
Noen betalte ikke i det hele tatt, siden han ikke kunne klage, forteller hun.

”

Hadde folk visst at vi var papirløse, ville de ha sett på oss med andre øyne.
Vi ønsker ikke det.

De har nå vært i Norge i nesten ni år og har tre
barn. Hun forteller at de har ulike fysiske og psykiske plager. Mannen hennes fikk hjerteinfarkt. Han var på jobb på
Majorstuen da han falt om, mistet bevisstheten og kastet opp. Etter en stund klarte han å komme seg hjem, kald
og svett, men turde ikke oppsøke hjelp fordi han var redd
for å bli tatt. Mot kvelden dro de likevel til en lege, som
de kjente litt. Han sendte mannen på legevakta der han
ble undersøkt med EKG. Han ble operert på Ullevål sykehus. En åre ble stentet opp. Uten operasjonen ville han
ha dødd, sier hun. Siden har det gått bra, men han er ennå
preget av det som skjedde. Han har fortsatt smerter, tung
pust og går på medisiner.
Også tiden da det tredje barnet skulle bli født, var vanskelig. De måtte flytte flere ganger, og det var komplikasjoner omkring fødselen. Barnet lå i respirator en måned og
har nå astma, som han bruker medisiner for. Hun selv ble
deprimert og fikk behandling for det.
Både hun og mannen går på Helsesenteret. Hun sier at
24

de er snille. ”Vi er veldig takknemlige, både jeg og mannen min, de gjør alt de kan.” Han får medisiner der. Hun får
blant annet hjelp av en fysioterapeut. Barna står i folkeregisteret og har fastlege. Hun har også vært på helsestasjon med dem. Hjelpen der har vært varierende. Det
første barnet ble fulgt opp av helsesøster, men med de
to andre har det vært endel forskjellig behandling. Noen
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ganger har det vært greit, andre ganger har hun blitt avvist siden hun ikke har personnummer, noen ganger har
hun måttet betale.
De to eldste barna går i barnehage. ”De snakker bare
norsk,” framhever Shirin. Selv når foreldrene snakker persisk til dem, svarer de på norsk. Den yngste er hjemme
sammen med mor. Samtidig som de har flyttet mange
ganger, har de beholdt den samme barnehagen. Nå bor de
ganske langt unna, og bruker mye tid på å reise fram og
tilbake. Barnehagen er det faste holdepunktet og styreren vet at de ikke har oppholdstillatelse i Norge. Men de
andre i barnehagen vet det ikke: ”Da ville de ha sett på oss
med andre øyne,” sier hun, ”vi ønsker ikke det”. Og de har
hele tiden følt at det er tryggest ikke å si noe.
Etter at stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. nr.
27 2011– 2012) kom i juni 2012, har Shirin og mannen engasjert advokat for å sende en omgjøringsbegjæring. De vil
altså be om at avgjørelsen om endelig avslag skal bli omgjort. Stortingsmeldingen tar opp spørsmålet om opp-

hold i Norge på grunnlag av barns tilknytning. Det heter
blant annet at hovedfokuset skal legges på rask saksbehandling og rask retur ved et eventuelt endelig avslag.
Altså at barn ikke skal bli så lenge i Norge at tilknytning til
Norge vil kunne bli et tungtveiende argument for å få opphold. Samtidig ble det understreket at ordningen med å gi
oppholdstillatelse til barn som hadde vært lenge i Norge,
var ”hensiktsmessig”, og det ble lagt opp til at det skulle
skje en presisering av i hvilken grad dette hensynet skulle
telle. ”Gir asylbarna ny sjanse” og ”Rundt 450 asylbarn kan
nå håpe på å få omgjort sine utsendingsvedtak”, skrev
avisene. Dette ga et håp. For omgjøringsbegjæringen deres er det relevant at barna har gått i barnehage og går
der nå. De har fått en uttalelse fra styreren på det. Det vil
også kunne spille inn at de har helseproblemer og behov
for oppfølging og medisiner.
De har bodd i Norge i ni år. De tenker av og til at det er
selvmotsigende at folk i Norge er opptatt av å hjelpe fattige og også gir hjelp til mennesker mange steder i verden, men samtidig overser dem som er nærmere, i Norge,
og som trenger hjelp. Han får nå gjerne 70 kroner timen.
Det blir ti, tolv eller tretten tusen kroner i måneden. Det
går til husleie, barnehage, nødvendige ting til barna. Og til
månedskort: ”Vi har aldri sittet i en buss eller på T– banen
uten billett,” sier hun. Men for en familie på fem er ikke ti,
tolv, tretten tusen mye. Siden de ikke er folkeregistrert
og ikke har opphold får de ikke barnetrygd og kan heller
ikke få kontantstøtte. Hun går rundt og spør etter jobb
for mannen, om noen trenger hjelp til å pusse opp, eller
noe sånn. De får klær og mat fra frivillige organisasjoner.
Og hun bruker mye tid på å skaffe ting. Hun ble forsinket

da hun skulle fotograferes til denne katalogen. Hun hadde sett på finn.no at noen ga bort barnegrøt. Det var litt
langt unna og det tok noen timer å finne stedet, derfor
forsinkelsen. ”Sånn er det å leve”, sier hun.
”Vi forsøker å gjøre det så bra for barna som mulig. Selv
om vi syns det er vanskelig, ønsker vi ikke å vise det til
dem,” forklarer hun. I mai 2012 fulgte de med på saken om
sju år gamle Nathan som skulle ”returneres” til Etiopia.
Han hadde bodd hele livet sitt i Bergen. Den eldste sønnen spurte hva det dreide seg om. Hun forklarte ham at
Nathan kanskje måtte reise fra Norge. Hun sa forsiktig
at det samme også kunne hende for dem. Sønnen ble bekymret, og tenkte seg lenge om, så sa han: ”Nei, mamma,
jeg har god idé. Pappa kan jo redde oss”. ”Ja,” svarte hun da,
”pappa er flink, kanskje han kan det”. Hva skulle hun si? ”Vi
får håpe og be til gud om at det går bra”.
De kjenner ingen andre som er i samme situasjon som
dem selv. Han har ikke familie i Norge. Hun selv har den
ene søsteren. De savner hjemlandet og familien sin der,
som de bare sjelden er i kontakt med. Når hun deler sin
historie med museet, forteller hun, er det ikke minst fordi
det føles godt å fortelle til noen. ”Når man deler problemene sine med andre, selv om det bare er å snakke om
dem, føler man seg litt lettere”, sier hun. ”Det blir litt lettere da”.
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Khaker er fra Afghanistan, søkte
asyl i Norge 2009, og har fått
endelig avslag. Museet snakket
med ham utenfor Helsesenteret
23. august 2012.

Jeg bare trenger et liv
– Hvor bor du?
– Hos en kompis av meg, jeg sov hos han i natt.

– Hvordan reiste du fra Vadsø?
– Jeg tok fly.

– Dagen før også?
–Jeg har vært to tre dager hos min kompis. Før det: To, tre
dager på et annet sted. Fem dager på et annet sted. Jeg
har ikke ett sted å bo, det er mange. Jeg kjenner noen ved
Aker sykehus, på Grorud, Furuset, Grønland, Tøyen, Carl
Berners plass, Sinsen. Jeg går dit og overnatter.

– Hadde du penger til det?
– Nei, men en venn fra Afghanistan hjalp meg,
med billetten.

– Har du også bodd på mottak?
– Ja, to ganger, i Vadsø og i Tromsø. Det var problemer der.
Mange personer på ett rom. Jeg var syk. Jeg forlot mottaket i Vadsø og kom til Oslo i april.
26

Et lite stykke Helse-Norge

– Får du hjelp med penger til mat også?
– Ja, jeg har venner som hjelper meg. Jeg spiser hos dem,
hjemme. Der jeg sover, der spiser jeg også.
– Har du jobbet mens du har vært i Norge?
– Nei, jeg har ikke arbeidstillatelse.
Et lite stykke Helse-Norge
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– Har du tenkt på å jobbe svart?
– Det er mange som jobber svart, men, når du jobber
svart, må du gå hele dagen for to hundre eller tre hundre.
Jeg kan ikke det, jeg er syk, jeg har problemer i hodet. Jeg
kan ikke jobbe svart. Det er dårlige vilkår. Jeg kan ikke
gjøre det.
– Men hvordan klarer du deg? Hvordan overlever du nå?
– Jeg har ingenting, ikke noe opphold, ikke legitimasjon,
ikke jobb, ikke noe sted å bo, ingenting.
– Hva gjør du da?
– Jeg gjør ingenting.
– Du sier du har problemer i hodet. Hvordan syk er du?
– Jeg har vært syk og brukt medisiner i to tre år. Stress.
Jeg har psykologiske problemer. Jeg møter en psykolog
på Helsesenteret hver annen uke for å få hjelp. Vi snakker
sammen, og han prøver å hjelpe meg.
– Det du ellers trenger er? Hva trenger du? Eller: Håper
du at du vil kunne få oppholdstillatelse, selv om du har
fått endelig avslag?
– Jeg bare trenger et liv, sammen med normale folk her i
Norge. Det er over fire millioner her som har et normalt
liv. De har bil. De har kone. De har barn. De har hjem. De
har pappa og mamma, foreldre. De har et sted å bo. De
har jobb. De har ferie. De har alt. De har gode liv, men for
meg er alt stengt. Vi har ingenting, ikke noe familie, ikke
hus, ikke jobb, ingenting… Vi har ingenting.…
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– Det er forferdelig…
– Jeg har vært fire år i Norge, og jeg vet ikke hva som
vil skje med meg framover.
– Ville det har hjulpet å få en advokat som kunne
hjelpe med å fremme saken din?
– Ja, jeg trenger advokat, men vi har ikke penger. Det
er et problem.

”

Jeg har ingenting. Jeg gjør
ingenting.

– Har du kontakt med familie i Afghanistan?
– Ja, det har jeg.
– Er det en mulighet å reise dit?
– Nei, det er sånn ”family problem”, ”enmity” heter det på engelsk, jeg vet ikke hva det heter på
norsk. (Enmity betyr dypt og bittert hat mellom fiender). Jeg kan ikke reise til Afghanistan, heller
ikke til Pakistan, der jeg er født. Hvis jeg reiser til
Afghanistan eller Pakistan, er jeg i livsfare.
– Så du blir her?
– Ja, jeg blir i Norge uten noe hjelp, fordi jeg er sikker
her. Jeg har ikke penger, ikke noe sted å bo, men det
er ikke noen som dreper meg her i Norge.

Presentasjonen er skrevet på
bakgrunn av samtale gjort 3.
oktober 2012 på Norsk Teknisk
Museum på Kjelsås. Hamid
tok kontakt med museet for å
fortelle om sin situasjon.

Forlatt på Gardermoen
Hamid ble registrert som asylsøker i Norge i juni 2010.
Han kommer fra Iran. I søknaden la han vekt på at han var
forfulgt i hjemlandet etter å ha deltatt på en demonstrasjon og også vært i fysiske konfrontasjoner med polititjenestemenn flere ganger. Politiet var etter ham og familien hans på den tiden da han reiste fra landet, og etter hvert kom til Norge. Han var først på et asylmottak
i Vadsø. Etter to måneder fikk han avslag på asylsøknaden. Avslaget ble anket med henvisning til at han var forfulgt og ikke uten fare for sitt liv kunne returnere til hjemlandet. Mens han ventet på svar på anken, bodde han i
Jessheim / Nannestad– området på Østlandet. Han hadde
arbeidstillatelse og arbeidet blant annet som bilvasker.
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Han legger vekt på at han tjente penger og betalte skatt
til Norge. Videre framhever han at han er kristen. Han
har en attest på at han gikk i pinsekirken i Vadsø og ble
en kristen der. Han har også en bekreftelse på at han ble
døpt i pinsemenigheten, Betania Bjerke i Nannestad, i mai
2011.
Anken ble imidlertid avvist. Etter å ha fått endelig avslag
i september 2011 med utreisefrist en måned senere, dro
han til London og søkte om asyl der. Overfor engelske
myndigheter henviste han til ”fear of persecution in Iran”.
I slutten av november ble han imidlertid dømt til tolv måneders fengsel av en rett i London. Han forteller ikke hva
Et lite stykke Helse-Norge
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han ble dømt for. Rett før jul, mens han satt fengslet, fikk
han beskjed om at engelske myndigheter avviste asylsøknaden hans med henvisning til at han (allerede) hadde
søkt i Norge. Han sonet i fengsel fram til mai 2012. Han
forteller at han opplevde innesperringen som vanskelig.
Han kunne dårlig engelsk og fikk aldri besøk. Etter klokka fem, forteller han, satt han isolert på cella og hadde
bare veggene, stolen og tv’en å snakke med. En psykolog
i fengselet forsøkte å hjelpe meg, sier han, ”Take it easy,
don’t think too much,” sa hun, men det var ikke så lett. ”Jeg
var veldig forvirret, ” understreker han.
Etter om lag en måned på et mottak ved Gatwick flyplass,
ble han i juni 2012 returnert til Norge i samarbeid mellom
engelske og norske myndigheter. Han ble møtt av norsk
politi på Gardermoen og fikk da tilbud om å bo inntil videre på mottaket i Vadsø. Det ønsket han ikke. Han ble da
overlatt til seg selv. ”Politiet kunne altså gi meg ny flybillett til Vadsø, men ikke penger til å reise til Oslo,” forteller
han. Han begynte å gå i retning Oslo. Han gikk i to timer
og kom til Jessheim. Der fikk han ringt til en bekjent i Oslo
som kom og hentet ham.
Nå bor han i Sandvika hos en iransk venn, som også hjelper ham på andre måter. En og annen dag, kanskje et par
dager i måneden, har han noe arbeid, men ellers gjør han
ingenting, og har ingenting, understreker han. Han har ingen papirer, ikke noe id– kort, ikke arbeidstillatelse, ikke
noe skattekort, ikke penger, ingenting. Han har vært i kontakt med NOAS og bedt om hjelp. De har registrert saken
hans, men køen foran er lang. Han har få venner, sier han,
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to– tre fra Iran og noen stykker fra Norge. Han har ikke
kontakt med familien. Moren har vært syk, men han vet
ikke hvordan det er med henne nå.

”

”Take it easy, don’t think too
much,” sa psykologen, men det
var ikke så lett. Jeg var veldig
forvirret.

Han er usikker på hva som vil skje framover. Det er uklart
om han har en ”sak”, og om hvordan den da eventuelt
”står”. Jeg har det dårlig, sier han, tenker mye og sover
dårlig om natta. Han er svært urolig for å bli hentet og
returnert til Iran. ”Hvis jeg kommer tilbake, vil faren min
drepe meg,” forklarer han. Det at han har blitt kristen, gjør
det umulig å dra tilbake. Islam tar ikke lett på det å konvertere til kristendommen, understreker han. Han viser et
utklipp fra The Times om en iransk pastor som er dømt til
døden for å ha konvertert fra islam (til kristendommen).
”Livet mitt er i fare,” sier Hamid. ”Jeg risikerer å bli sendt
tilbake til Iran. Myndighetene vil være etter meg og jeg
risikerer å bli fengslet. Jeg har ingen kontakt med min familie. Hvis jeg reiser tilbake vil min far drepe meg. Vær så
snill, jeg trenger hjelp. Hvis dere kan, vær så snill å hjelpe
meg,” sier han.
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Presentasjonen er skrevet på
bakgrunn av samtaler gjort på
Helsesenteret i juni 2012 og i
Bjølsenparken i august 2012.

Tristhet i hodet og hjertet
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Da hun kom til Norge i 2007, søkte hun asyl og bodde i
mottak i Nord– Norge. I januar 2010 fikk hun endelig avslag og mistet samtidig muligheten til å kunne få arbeidstillatelse og sosialstøtte. På grunn av forholdene i
Somalia har hun imidlertid ikke kunnet returneres / reise
tilbake. Hun har bodd i Oslo, utenfor mottak, utenfor systemet, i snart to år.

Hennes mann pleier å gå på arbeid klokka halv ti og kommer vanligvis hjem i halv ti– eller halv ellevetida om kvelden. Hun og sønnen er sammen hver dag. De kjenner ikke
så mange, men hun har én venn som jobber i en barnehage, og det hender at de går dit og hilser på henne og barna. Når hun er ute, blir hun minnet om forskjellene mellom
hennes egen situasjon og hvordan mange andre har det.

Hun giftet seg i en moské i mars i 2011 etter å ha møtt sin
tilkommende mann første gang i 2008. Han har oppholdstillatelse (midlertidig) og også arbeidstillatelse. Han arbeider på et lager og forsørger dem begge. De betaler alt
selv, husleie, mat og andre ting, understreker hun.
De har fått en sønn. Han ble født på Ullevål sykehus
vinteren 2012.

Når hun ser omkring seg på gata og ser folk som er ute og
går, glade mennesker og familier, drømmer hun om at hun
også hadde det sånn. Men hennes virkelighet er ikke sånn.
”Jeg er ikke glad,” sier hun. ”Det egentlig best å være hjemme, alene, sammen med sønnen min,” sier hun. Det er lettere. Han gir henne glede og mening i hverdagen, og hun
håper at han skal få et godt liv.
Et lite stykke Helse-Norge
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Hun ser ellers mye på tv, forteller hun. Sønnen liker Tom
og Jerry, selv om han altså bare er en baby. Da hun bodde
på mottak, gikk hun på norsk– kurs i noen måneder. Ellers
har hun lært seg norsk, som hun kan godt, gjennom å se på
NRK.

”

opphold) at de har et barn sammen. Hun vet heller ikke
hvordan sønnens situasjon egentlig er. Alle som blir født i
Norge, blir registrert i folkeregisteret og får personnummer. Kanskje han også vil kunne få oppholdstillatelse?

Jeg håper ikke på så mye. Men det hadde vært fint å kunne reise, å ha frihet til
gjøre det.

Hun har ellers mange bekymringer. ”Jeg har fullt av tristhet i hodet og i hjertet,” sier hun. Hun tenker på alt hun har
”mistet”; hjemlandet, familien, kontakten med barndommen, og hun ser ikke egentlig for seg at hun én gang skal
kunne gå glad, trygg og ubekymret på gata. Hvorfor skulle akkurat hun oppleve å få så mange problemer? Både
hverdagen og framtida er grå. Å studere eller arbeide kunne ha vært noe, sier hun. Og det ville nok ha vært lettere
om hun hadde sett mer til andre mennesker.

Men hun vet ikke, og heller ikke hvordan det eventuelt
skal søkes. ”Jeg har ikke gått på skole, jeg vet ikke hvordan
man jobber med det,” forteller hun.
Hun håper ikke på så mye, sier hun. Når hun snakker, legger hun ikke minst vekt på det hun ikke har, det hun er borte fra, spesielt familien. ”Men det hadde vært fint å kunne
reise,” sier hun, ”å ha frihet til å gjøre det”. Bare det å kunne
ta en tur til Sverige hadde betydd mye.

Om hun kanskje vil kunne få oppholdstillatelse, til tross
for endelig avslag i 2010? Hun vet ikke, og heller ikke hva
hun eventuelt kunne gjort for å få det til. De har ikke penger til advokat. Og selv om hun fikk opphold, ville hun likevel tenke på alt hun savner, hjemlandet og familien.
Mannen hennes skal søke om permanent opphold. De vet
ikke hvor store sjansene er. Og det er uklart om hans status, og det at de er gift, har betydning for henne og for om
hun (derfor) vil kunne få oppholdstillatelse. Det er likeledes uvisst om det har noen betydning (for spørsmålet om
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Presentasjonen er skrevet på
bakgrunn av samtale gjort 25.
september 2012 på Norsk Teknisk
Museum på Kjelsås. Kareem tok
kontakt med museet og ville
gjerne fortelle om sin situasjon.

Hjelp er hjelp, ikke svart jobb
Kareem Sadraee søkte asyl i Norge i 1999. Han kom fra
Iran sammen med sin kone og to barn. De bodde på asylmottak i Leknes i Lofoten. Der kom han i kontakt med
Filadelfia– menigheten, forteller han, og gikk der regelmessig. Etter noen år ble han døpt.
Han og kona skilte seg. Hun er nå i Iran sammen med barna. Det at han ble kristen, bidro til å lage ”problemer” mellom ham og (eks)kona, sier han. Han har ikke kontakt med
barna. Hun har gjort narr av troen hans og har også truet
ham og familien hans (i Iran) i sammenheng med det. ”Jeg
kan ikke reise tilbake,” sier han. ”Det er veldig vanskelig for
sånne som meg, som har konvertert, å reise tilbake”.
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I 2002 fikk han endelig avslag på asylsøknaden. ”Hvis det
hadde vært mulig for meg, og jeg ikke hadde hatt problem
med ekskona, så hadde jeg reist tilbake til Iran,” sier han,
”men jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke dra tilbake.”
Høsten 2011 fikk han hjelp av en advokat og søkte om såkalt ”utsatt iverksetting” og om omgjøring av avslaget
fra 2002. Sammen med søknaden la han fram flere attester på at han er en bekjennende og praktiserende kristen.
Han går nå i Filadelfia-menigheten i Askim. UNE har nå
innvilget utsatt iverksetting av avslaget inntil anmodningen om omgjøring er behandlet. Dette innebærer at han
har midlertidig lovlig opphold i Norge og har nå fått såkalt
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”

Vær så snill, jeg er en ordentlig person. Jeg stjeler ikke. Trenger du hjelp til å vaske
huset, male veggen eller klippe plenen? Du bestemmer selv hvor mye du vil betale.

asylsøkerbevis. Han vet ikke når han kan få svar på selve
omgjøringsbegjæringen. ”Jeg venter,” sier han.
Etter at han fikk utsatt iverksetting ble tilværelsen noe
mer ”relaxed,” sier han. Når han nå ser en politibil på gata,
trenger han ikke frykte at de kanskje ser etter ham. Men
det er fortsatt mange problemer, forklarer han. Han har
ikke personnummer. Asylsøkerbeviset godtas ikke som
id– kort. Han har ingen andre identifikasjonspapirer. ”Kan
ikke gå og kjøpe sim– kort”, for eksempel. Han har ikke
noe fast sted å bo, og bor litt her og litt der. Og kanskje
viktigst: Han mangler arbeidstillatelse. ”Jeg vil jobbe,” understreker han. Men han kan ikke få jobb i (større) firmaer.
De spør etter arbeidstillatelse. Han ønsker ikke å jobbe
svart. For å klare seg, forteller han, går han og spør folk
om de trenger ”hjelp,”. Han sier: ”Vær så snill, jeg er en ordentlig person. Jeg stjeler ikke. Trenger du hjelp til å vaske huset, male veggen eller klippe plenen? Du bestemmer selv hvor mye du vil betale.” ”Hjelp er hjelp, ikke svart
jobb,” forklarer han. Hvis det er OK folk han hjelper, får han
noe for det, penger eller klær eller andre ting.

nen. Det er den rake motsetningen til ham selv. ”Jeg ville
aldri gjøre noe slikt. Jeg er en normal person. Jeg vil ha et
normalt liv”.
Han bor hos kjente. Han får hjelp med klær og mat fra frivillige organisasjoner. Han har også fått hjelp fra kristne
venner. Han kjenner mange, sier han. ”Jeg prøver å tenke
positivt. Gud hjelper meg. Han hjelper alle. Jesus hjelper
meg. Han har hjulpet meg mange ganger. Samtidig er det
vanskelig. Jeg har ingenting. Jeg har vært i Norge i over
ti år. Jeg har aldri gjort noe galt. Jeg har aldri stjålet noe i
noen butikk, jeg lever et ordentlig liv, men det er vanskelig for meg, for sånne som meg”. Mange er ordentlig syke
og går på medisiner, forteller han. Ikke han, men han opplever at han er preget av situasjonen. ”Det er mye stress,”
sier han, ”det er plager mange steder i kroppen.”
Så hva tenker han om framtida? ”Jeg venter,” sier han, til
alle, til Norge: ”Jeg trenger hjelp. Jeg vil ha det samme som
alle. Jeg vil gå på jobb om dagen, jeg vil komme tilbake om
ettermiddagen, jeg vil ha helg, jeg vil ha et normalt liv, jeg
venter – og håper.”

”Jeg vet hvordan det er,” sier han, ”alle tenker at sånne som
meg stjeler eller selger narkotika. Men det gjør jeg ikke.
Jeg gjør aldri noe galt. Jeg tar aldri buss eller T– banen
uten å ha billett.” Han forteller om en venn, Ramin, som nå
soner en dom på fire år for å ha brukt kniv og slått en an-
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Hun er fra Somalia, kom til Norge
i 2006, søkte asyl og fikk etter
hvert endelig avslag. Hun bor
for tiden i Fredrikstad. Museet
snakket med henne utenfor
Helsesenteret 23. august 2012.

Jeg er bekymret fordi jeg ikke
har noe sted å bo sammen
med barnet mitt
– Har du vært i Norge lenge?
– Jeg har vært her seks år. Jeg kom i 2006.
– Hvor bor du?
– I Fredrikstad, sammen med noen jeg kjenner. Tidligere
har jeg bodd andre steder. Det har hele tiden vært fram

og tilbake. Jeg har også bodd i asylmottak, i Narvik, men z
Og jeg var bekymret for meg selv. Det er bedre nå, når jeg
ser folk fra Somalia, og som snakker samme språk.
– Hvorfor er du på helsesenteret?
– Jeg er gravid og har termin i januar. Det går bra, men jeg
Et lite stykke Helse-Norge
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er bekymret for jeg har ikke noe sted å bo sammen med
barnet mitt.
– Bor du ikke sammen med han som er faren til barnet?
Nei, jeg bor sammen med venner. Han har ikke så stor
plass. Vi er kjærester, men han vil ikke bo sammen med
meg ,fordi da må han må forsørge meg. Da må han betale for mat, klær og strøm, og sånn. Det er ikke så lett for
ham siden han ikke har jobb.

”

Vi er kjærester, men han vil ikke
bo sammen med meg, fordi da
må han må forsørge meg . Da
må han betale for mat, klær og
strøm, og sånn. Det er ikke så
lett for ham siden han ikke har
jobb.

– Men hvordan klarer du deg, hvordan får du mat og penger til mat?
– Jeg spiser sammen med dem som jeg overnatter hos.
Jeg har mange kjente fra Somalia. Jeg ble kjent med mange mens jeg bodde i mottak.
– Har du fått noen hjelp fra noen i Norge, hjelp til å søke
om oppholdstillatelse, for eksempel?
– Ja, jeg fikk hjelp av noen og jeg hadde en advokat. Men
det hjalp ikke. Han tok pengene mine, og jeg fikk ingenting.
– Så grusomt…
Ja.

– Har du familie i Somalia?
– Ja, jeg har to barn i tenårene. De er sammen med familien min, med moren min og noen ganger med søsknene
mine. Jeg er ofte i kontakt med dem, jeg ringer, ser bilder
på nettet og følger med. De har det bra.

– Har du forsøkt å få oppholdstillatelse i et annet land
også?
– Nei, fordi jeg har avgitt fingeravtrykk her i Norge, så jeg
blir her.

– Men tenker du ikke på å reise tilbake til dem?
– I Somalia er det problemer og krig. Jeg kan ikke reise tilbake. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ingen
steder å bo i Norge.
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En dag på Helsesenteret
Vi har vært til stede på Helsesenteret tre ganger i åpningstiden; torsdagene 26. juni,
23. august og 20. september 2012. Hensikten var å møte de frivillige, de ansatte og
pasientene, og å se hvordan det var når det var åpent.
Vi snakket med de frivillige og de ansatte på bakrommet, som fungerer som kontor og pauserommet. Der har
de ansatte arbeidsplassene sine og der er det en ”salong”
med bord og stoler. På bordet sto det framme brødmat,
pålegg, frukt og kaffe / te. Det var to eller tre ansatte på
jobb og ca ti frivillige hver gang; to eller tre sykepleiere,
to psykologer, to eller tre leger, én fysioterapeut og en
miljøarbeider. En av gangene vi var der, var det også en
jordmor.
Ellers var vi ”ute” på venterommet og delte ut et lite info–
skriv der vi presenterte oss selv, med bilder, og informerte om at vi gjerne ville intervjue pasienter.
Første gang vi var der, 28. juni, kom det 25 pasienter uten
timeavtale pluss noen som hadde avtale, andre gang omtrent like mange, siste gang, 20. september, var det 22
drop– in pasienter og 9 timeavtaler, i alt 31 pasienter.
Torsdag 20. september kl 11– 15 noterte vi:
I løpet av den første timen, fra elleve til tolv, kom det i
alt 21 personer, tolv fikk kølapp for å komme inn til behandler, de andre var følge. Først kom det en dame og en
mann sammen, begge ca 30 år gamle. Kort etter kom fire
stykker samtidig, alle i 20– 30– årsalderen. De snakket
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sammen med tegnspråk. Deretter kom en mann, ca 40 år,
med kort skjegg og bart, iført boblejakke. Så kom en kvinne, ca 25– 30 år, med svart skaut og deretter en kvinne til,
ca 40 år.
Det kom en mann, om lag 30 år gammel, i Puma– genser.
I halv tolvtida var det (utenom oss) ti personer på venterommet. Deretter kom en eldre mann med grått skjegg,
så to yngre menn, og en mann ca 40 år. Deretter kom en
mann, ca 30 år, med jeans, skyggelue og jakke, to menn
sammen og to kvinner med sjal og lange heldekkende
plagg sammen med et barn, en gutt på to–tre år. Litt etter kom to menn midt i tjueåra, en av dem med en beltespenne det sto Ford på. Rett før tolv kom en kvinne i lys
jakke med høyt, oppsatt, farget hår. De var fra forskjellige land. En del av mennene var fra Afghanistan. To eller
tre fra Mongolia. De fleste kvinnene var fra Somalia og
andre afrikanske land. Noen kom alene, satt alene og gikk
etter hvert også alene. Flere ringte eller leste og sendte
meldinger. Noen kjente hverandre, også de som ikke kom
sammen. I en periode var det mange som satt og snakket
rundt det ene bordet.
I løpet av den neste timen kom det ni nye pasienter, omtrent like mange gikk. I enden av venterommet er det en
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hylle med varme gensere og jakker til utdeling. En og annen så litt på plaggene. En mann valgte ut en genser og
tok den med seg. Noen gikk litt ut og inn mens de ventet.
Det kom to kvinner, en med skjerf og skulderveske og
en med rødt skaut. En kvinne og én mann snudde i døra
fordi det ville bli lenge å vente. Én fikk avtale neste uke.
Det kom til sammen sju menn i løpet av denne timen, fem
av dem fra Afghanistan, alle i 20– årsalderen. En av dem
hadde timeavtale. De fire andre fikk kølapp. Den lille gutten var på lekerommet sammen med de to kvinnene han
kom sammen med. Miljøarbeideren lekte litt med barnet,
snakket litt med flere av pasientene, ryddet litt og tilbød
kaffe, te og kjeks etc.
I ett– tida var det 16– 17 mennesker på venteværelset,
som da var ganske fullt. Noen satt på ekstra klappstoler.
Litt over ett var en av de frivillige sykepleierne ferdig for
dagen, og gikk. Pasientene gikk etter hvert som de var
ferdige. Mellom ett og to kom det sju pasienter/ledsagere. Først kom en kvinne med timeavtale hos fysioterapeuten, så en mann alene, dernest to menn sammen (en på
krykker, den andre snakket norsk) og deretter to kvinner
med et lite barn i barnevogn. Barnet, eller babyen, hadde
feber og ble undersøkt av sykepleier. En av pasientene
som var innom tidlig på dagen, en kvinne i 40– årene, kom
tilbake for å spørre om hun har fått riktig medisin på apoteket. Sykepleieren forklarte at apoteket hadde gitt henne riktig type medisin, men av et annet fabrikat enn hva
som sto på resepten (såkalt generisk bytte). Pasientene
var usikker på om dette var bra.
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Fra to og fram mot stengetid ble venteværelset langsomt tømt. Den siste pasienten gikk ut døra halv fire.
Noen av de unge mennene ventet på hverandre nesten
helt til slutt. I hele perioden fra elleve og fram til tre sto
radioen lavt på P4. Mellom stemmene og de andre lydene
på venterommet hørte vi blant annet: ”Öppna landskap”
med Ulf Lundell, en ABBA– låt, noe av Shakira, antagelig,
og ”Brothers in Arms” med Dire Straits. P4 er sånn passe
kravløst,” informerte en av de ansatte. Hele tiden var det
kaffe, te, kjeks og frukt for dem som ville ha. Noen av pasientene hjalp seg selv i kjøkkenkroken. Ellers var en frivillig eller en ansatt til stede og ordnet. Mot slutten av
dagen tilbød en av de frivillige gratis tannbørster og tannkrem. Ingen tok i mot.
I løpet av dagen snakket vi litt med noen av pasientene
og delte ut info– skrivet til dem som var der. For mange
var det ikke så interessant hvem vi var eller hvorfor vi var
der. Der, på venterommet, var vi temmelig irrelevante for
de fleste. ”Er du lege, eller?” var det en som spurte. ”Nei”,
svarte vi, ”Vi kan ikke hjelpe deg”. Samtalen fortsatte omtrent slik: ”Hvorfor er dere her da?” ”Jeg, eller vi, er museum.” ”Eh?” ”Her ser du, dette arket, et prosjekt som vi holder på med.” ”Kan jeg jobbe på det prosjektet?” ”Nei, det er
ikke derfor, vi vil gjerne intervjue deg.” ”Intervjue, hvordan
det?” ”Nei, spørre om hvordan du har det, din livssituasjon.” ”Jeg trenger opphold og arbeidstillatelse, kan dere
hjelpe med…?” ”Nei, vi kan ikke hjelpe deg.”
Andre fortalte litt om seg selv, uten å ville la seg intervjue:
To brødre fra Mongolia fortalte at de hadde vært i Norge
i to år og arbeidet i byggebransjen. Før de kom til Oslo,

hadde de vært i Budapest. En kvinne fra Etiopia fortalte
at hun har vært i Norge i sju år sammen med sin mann. De
hadde nå to barn. Hun var veldig tydelig på at hun ikke ville være med på noe intervju. En mann fra Sri Lanka sa at
han kom til Oslo i fjor etter å ha vært fire år i Finland. Der
hadde han bodd sammen med en finsk kjæreste, men så
tok forholdet slutt. I Oslo bodde han hos en bekjent og
arbeidet på en restaurant, men på veldig dårlige betingelser, fortalte han. Han oppfattet Norge som et ugjestmildt og vanskelig sted å være. Han trivdes ikke her, forklarte han, antagelig kom til å dra tilbake til Finland og
heller satse på å være der. Han og en mann fra Irak snakket litt med oss, samtidig, og oppdaget da at begge kunne
litt gresk. Han fra Irak forklarte til oss, på engelsk, at han
alltid hadde hatt et godt språkøre. Han hadde lært gresk
mens han var i Hellas. Nå hadde han vært i Norge i flere
år, og kunne ha lært seg norsk dersom han hadde villet,
sa han, men han ville ikke. Han følte seg dårlig behandlet i
Norge. ”De bryr seg ikke om meg, da bryr ikke jeg meg om
dem heller.”
Noen pasienter sa at de kunne la seg intervjue. Fra
Helsesenterets side var det imidlertid ikke ønskelig at
vi skulle gjøre det inne på senteret. Det er dårlig plass på
venterommet og ikke noe annet ledig, egnet rom. Det ville
også kunne bringe uklarhet omkring helsesenterets rolle
som helsesenter, og ikke et sted der det skjer en hel masse andre ting, som vil kunne forstyrre og også eventuelt
bidra til utrygghet. Vi intervjuet noen pasienter utenfor,
etter at de var ferdige. Med andre utvekslet vi navn og telefonnummer og avtalte å ringes og møtes senere.

Ved slutten av dagen samlet de frivillige og de ansatte
seg til en oppsummering på bakrommet. Hver enkelt fortalte litt om sin dag og om pasientene som hadde vært
der. Fysioterapeuten hadde behandlet én pasient. Det
hadde vært en stille dag for henne. Psykologen hadde
hatt time med en sterkt traumatisert mann. Samtalen
hadde imidlertid hatt noe løfterikt over seg. Pasientene
som hadde vært hos legene, hadde hatt litt forskjellig:
Det dreide seg blant annet om om hodepine, et eksemlignende sår i hånden, ulike forhold knyttet til reproduktiv
helse, diabetes og revmatisme. En var HIV– positiv. En pasient var innom for å spørre om hvordan hun skulle forholde seg til en regning fra Rikshospitalet. En av de frivillige,
en legestudent, var på senteret for andre gang og fortalte
at hun hadde kommet litt mer inn i arbeidet og rutinene
denne gangen. Videre snakket de om at det ble litt fullt og
uoversiktlig når så mange av pasientene hadde følge, og
om eventuelt senteret var i ferd med å bli et sted å henge
(for folk som egentlig ikke var syke). Det mente alle at det
ikke var. De delte også erfaringer med tolking: De snakket
om det krevende ved telefontolking og diskuterte også
fordeler og utfordringer når tolk og pasient er kjente for
hverandre.
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Det er omlag 100 frivillige
helsearbeidere tilknyttet
senteret. De er sykepleiere, leger,
fysioterapeuter, psykologer 		
og bioingeniører.
Her trenger jeg et bilde av Karin Martinussen

Jeg stikker dem,
og så takker de meg
Blant de frivillige er også kiropraktorer, jordmødre, psykiatere, farmasøyter og såkalte miljøarbeidere, som hjelper til på venteværelset, gir info til pasientene og slike
ting. En periode var det også en optiker tilknyttet senteret, men nå er det ingen med en slik profesjon blant de frivillige.

Karin Martinussen, frivillig sykepleier.
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På flere måter er det de frivillige som er senteret. Det er
først og fremst dem pasientene møter og forholder seg
til. Det er frivillige som er i mottaket, det er en frivillig til
stede i venteværelset, det er en frivillig som undersøker
og behandler pasienten og det er en frivillig som tar even-

tuelle blodprøver og andre prøver. De frivillige rullerer på
å være på ”jobb”. Noen få er der ofte, hver gang eller hver
uke, noen én gang hver fjortendedag, de fleste én dag i
måneden. De er slik sett utbyttbare. En hvilken som helst
pasient vil (hver gang han eller hun kommer til senteret)
bli møtt og behandlet av den eller de som (tilfeldigvis) er
der akkurat den dagen. De frivillige har på seg like, oransje
t– skjorter. Som uniform betraktet er t– skjorta ikke veldig imponerende, men kan på sitt vis sies å være med på å
understreke inntrykket av at senteret som en institusjon.
Og slik sett er ikke senteret ”snille” mennesker som hjelper andre mennesker i nød, men altså først og fremst
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en institusjon som tilbyr helsetjenester til den gruppen
mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge og dermed begrensede helserettigheter. Og som sådan forholder senteret seg til andre institusjoner og systemer; til
Helsevesenet, asylinstituttet og Nasjonalstaten Norge og
ordningene for tilhørighet til den. I praksis kan det imidlertid sies at senteret ”er” eller ”gjør” begge disse tingene
– det er både et lite helsevesen og en arena for filantropi.
Og det er også andre ting. For mange av de frivillige er det
ikke minst meningsfull sysselsetting.
Karin Martinussen er pen sjonert sykepleier og har vært
tilknyttet senteret helt siden starten høsten 2009. Hun er
på senteret ca en dag i måneden, av og til oftere. Som sykepleier arbeider hun i mottagelsen. Der skjer det en viss
siling for å sikre at de som kommer, er innenfor målgruppa, at de ikke like godt kunne gått andre steder, og at de
er syke. Venteværelset er ikke så stort. Det kan bli fullt og
det kan bli (for) lang ventetid. I mottagelsen blir pasientene registrert, hun spør hva som feiler dem, og vurderer
hvilken behandler de skal til (først). Så får de en kølapp og
må sette seg og vente. De fleste skal til legen først. Andre
sender hun til for eksempel til psykologen eller til fysioterapeuten for utredning eller behandling. For noen kan det
være mest hensiktsmessig å få time en annen dag.
”Særlig i begynnelsen var vi opptatt av å kontrollere at
pasientene var innenfor målgruppa,” forteller hun, ”nå går
det litt mer av seg selv”. Gravide har rettigheter på helsestasjonen, men ca hver tredje uke er det også en jordmor
på Helsesenteret som da kan gi et slikt tilbud. Asylsøkere
som har søknaden sin under behandling, kan få helsehjelp
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der de har botilbudet sitt. ”Hvis det er i Bodø, lar det seg
ikke gjøre å henvise vedkommende dit, men hvis det er i
Fredrikstad, kan vi jo være litt tøffere og si at de må ta
bussen dit,” sier Karin, ”men det er konkrete vurderinger
som må gjøres fra gang til gang.” Også personer utenfor
”målgruppa” kan få hjelp på senteret. Som hun sier: ”Hvis
det er nok synd på dem, er det ingen som har hjerte til å si
at de ikke kan komme inn.”
Noen pasienter kommer med en veldig klar forventning
om at det skal tas prøver og skrives ut tabletter, forteller
hun. Kanskje de er vant med at det er det en lege gjør. Det
kan da være nødvendig å forklare, gjerne med én gang,
sier hun, at det ikke nødvendigvis er det som kommer til
å skje, at det ikke alltid er slik at medisiner er den beste
medisinen.
Noen ganger kommer pasienter til senteret med regninger for spesialistundersøkelser eller andre ting og ønsker
at senteret skal betale for dem. Karin orienterer da om
at senteret ikke gjør det. Dersom pasienten har penger,
får han eller hun betale selv. Dersom hun ikke kan betale,
er det ikke så mye å gjøre med det. Da forklarer hun dem:
”Du har fått en regning som du ikke kan betale, sånn er det
bare.”
Thore Boy Rist har jobbet som frivillig som psykolog på
Helsesenteret i om lag ett år. Han er pensjonist og der
på senteret en dag annenhver uke. Han har også skrevet
masteroppgave innenfor semittisk språkvitenskap og
har vært på lengre studieopphold i Damaskus, Kairo og
Jerusalem. Religion og religionshistorie danner en me-

Thore Boy Rist, frivillig psykolog.
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ningsfull referansebakgrunn i arbeidet som psykolog, sier
han, ikke minst på Helsesenteret der religionen utgjør en
sentral forståelsesramme for mange av pasientene. Som
pensjonist har han tid, forteller han. Han er frivillig ved
senteret fordi det er personlig interessant og givende.
Han opplever også at det er meningsfullt på et mer overordnet nivå, dvs at senteret fyller en viktig oppgave i samfunnet.
I møtet mellom ham som psykolog og den enkelte pasient, som ofte har det svært vanskelig, settes noen sentrale forhold på spissen. ”De fleste pasientene er i en svært
vanskelig livssituasjon,” sier han. ”Det er mange ting som
gjør dem fortvilet. De har ikke opphold. De har kanskje
ikke noe sted å bo. De har ikke jobb og mangler penger. De
vet ingenting om framtida.” Men verken senteret eller han
kan gjøre noe med dette: Han kan ikke hjelpe dem med bolig, arbeids– eller oppholdstillatelse. Det han imidlertid
prøver på, er å hjelpe dem med å mestre den vanskelige
situasjonen de er i; ikke å ha penger eller sted å bo, ikke
ha trygghet for dagen i dag og for framtida. Det handler
om ”å være konstruktiv i motgangen,” forteller han, ”og å
se muligheter og gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Dersom han eller hun fraskriver seg både eget ansvar og også egne muligheter for å gjøre noe, er det vanskelig å få gjort noe,” sier han, ”så, på en eller annen måte
må pasienten være motivert”. Han prøver å få til en eller
annen prosess. Det kan være helt enkle ting, som at pasienten i alle fall skal gå ut én gang hver dag, ikke bare være
inne. Og så snakker de om det, neste time. ”Noen ganger
ser jeg at det hjelper, at de får en ny forståelse og begyn-

ner å se nye muligheter, at de begynner å tenke på en ny
måte,” sier han.
Lisbeth Randers– Pehrson er pensjonert fysioterapeut og har vært ved senteret i ca et halvt år. ”Jeg er
samfunnsengasjert,” forteller hun. ”Da jeg oppdaget at
Helsesenteret fantes, tok jeg straks kontakt for å spørre
om de kunne ha bruk for meg”. Hun forteller at arbeidet
er utfordrende, men samtidig givende. Hun forsøker å se
hele mennesket og jobber ut fra en psykosomatisk plattform, sier hun. Hun kjenner etter på muskulaturen hvor
smerten sitter. Det kan være pasienter med psykiske utfordringer der det er uløselige sammenhenger mellom følelser og muskulatur. ”Angst og ulike typer stress setter
seg i musklene,” sier hun. ”Jeg kan hjelpe dem med å løse
opp muskulaturen og bevisstgjøre dem på disse sammenhengene.” Eller det kan være pasienter som arbeider med
rengjøring som trenger hjelp for å få tilrettelagt arbeidet
og finne bedre arbeidsstillinger og – metoder.
”Helsesenteret har gitt meg noe nytt i livet”, sier hun. Hun
har fått faglige utfordringer og ny input. ”Noen pasienter har det veldig vondt og dem er det synd på,” sier hun.
Mange er ressurssterke og oppegående mennesker, de
klarer å gjøre det beste ut av situasjonen de er i. Hun opplever at de er åpne overfor henne, forteller om seg selv
og gir henne livshistorien sin. Samtidig ser hun at hun kan
hjelpe dem og gi noe tilbake. ”Det er fint å være her,” sier
hun, ”for det ligger så mye omsorg i dette senteret.”

Lisbeth Randers-Pehrson, frivillig fysioterapeut..
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Hun framhever også fellesskapet mellom de frivillige. De
deler mange sentrale verdier og har det samme menneskesynet. ”Det er lett å prate med de andre,” sier hun, ”for
vi er på samme sted.” Hun vil gjerne fortsette som frivillig.
”Det gir et feste i noe som er dypere og som kjennes mye
viktigere enn bare å være opptatt av egne ting, så jeg vil
gjerne holde på,” understreker hun. Hun opplever at det er
godt å gå hjem etter en dag på senteret.

spisst, men er samtidig et møte der det skjer en utveksling av noe mer enn blod og annen materie. ”Jeg stikker
dem,” sier hun, ”og så takker de meg”. Mange ser hun bare
én gang, mens andre møter hun flere ganger. ”Noen snakker ikke norsk, noen sier lite, mens andre snakker mye
og syns det er hyggelig å komme igjen,” forteller hun, ”og
noen ganger får jeg en klem også”. Slik opplever hun at
pasientene gir noe tilbake til henne.

Gry Skår er bioingeniør og er på senteret hver torsdag på
dagtid. Også hun er pensjonist. Hun har hovedfag i medisinsk biokjemi og var tidligere høgskolelektor ved bioingeniørutdanningen ved Høyskolen i Oslo. På senteret tar
hun blodprøver og andre prøver av pasientene. De fleste
prøvene er hurtigtester, dvs at de gir et svar umiddelbart
eller relativt raskt. De øvrige prøvene sendes bort for å bli
analysert ved Diakonhjemmet, Oslo universitetssykehus
og andre steder.

De fire presentert ovenfor framhever at senteret er et
sted der de kan praktisere sitt fag. De har også personlige livserfaringer som gjør at de opplever ”arbeidet” på
senteret som meningsfullt. Videre deler de grunnforståelsen bak etableringen av senteret; at mennesker som
ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge, burde hatt flere
helserettigheter. Slik er det å være frivillig også en (helse)politisk ytring. Det er et bidrag til å prøve å rette opp
noe som de syns er feil ved behandlingen av papirløse i
Norge. Karin formulerer det slik: ”Vi er ikke så greie her i
landet.” Hun peker også på at det å være på senteret gir
politisk interesse og innsikt. Man får mer nyanserte kunnskaper, sier hun, ”man ser at det bildet som ofte kommer
fram i media er for enkelt”. Samtidig peker hun på to andre grunner til å være på senteret: Det er i alles interesse
at senteret finnes, ”for ingen er tjent med at syke mennesker går omkring i gatene uten å få hjelp,” sier hun. For
det andre er det en arena for filantropi, det er en dugnad
fra helsepersonell ”til å støtte opp om folk som ikke er så
heldige som oss, ” sier hun.

Hun begynte å arbeide på senteret fordi hun hadde tid ”til
overs,” forteller hun, og det er ”greit” å bruke den til noe
nyttig, noe som kan bidra til forandring og forbedring for
folk. ”I alle fall har jeg glede av det selv”. Hun liker å arbeide med noe hun kan, med noe faglig, understreker hun, og
samtidig ”må jeg ikke ta med hjem mer av jobben enn jeg
vil”. Det teller også med at det er et fint samhold mellom
de frivillige, noe hun setter stor pris på.
Den funksjonen hun utfører på senteret, er helt sentral.
De ulike prøvene er helt nødvendige innenfor den medisinske utredningen og behandlingen av pasientene. Det
konkrete møtet mellom henne og pasientene er kort og

Hver gang de er på senteret, forholder de seg til grenser
mellom dem og pasientene. På samme måte som i andre
Gry Skår, frivillig bioingeniør.
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behandlingssituasjoner og – institusjoner finner det
sted ”forhandlinger” omkring behandlingens form og
rekevidde. Det skjer i hvert enkelt møte mellom pasient og behandler. Samtidig er også situasjonen på
senteret spissformulert i forhold til andre behandlingssituasjoner, andre steder. Mange av de frivillige
er der nettopp fordi de har et overskudd (av tid, av interesse, kunnskaper etc). De er velsituerte, de er i en
heldig situasjon. Mange av pasientene er nettopp ikke
det, veldig tvert om, og i mange tilfeller er det åpenbart at det er en viktig grunn til at de er syke og oppsøker Helsesenteret. Lisbeth har spurt seg selv: ”Hva
kan jeg gjøre, for å hjelpe i denne kvinnen i denne anstrengte situasjonen? Skal jeg låne henne leiligheten
min?” Men hun har aldri gjort det. ”Det ville jo være
som en dråpe i havet,” tenker hun, og er også usikker på hvordan det ville være for henne selv. Hun har
imidlertid muligheten til å følge flere pasienter i et
behandlingsforløp. Det er ikke bare et møte, de kommer tilbake ”inntil de selv sier at de føler seg bra”. Da
vet hun at hun har hjulpet dem med noe, ikke med det
hele, men med noe. Thore trekker en liknende grense
når han sier; ”Å jobbe som psykolog handler mer om å
jobbe med hvordan mennesker forholder seg til problemer, enn om å løse problemene sånn konkret og fysisk”. Grys poengterte formulering: ”Jeg stikker dem,
og så takker de meg,” kan også ses som en beskrivelse
av en grenseoppgang. Det skjer en utveksling av substans og av kunnskaper, og også av følelser og omsorg. Utsagnet beskriver én grense og ett møte mellom den enkelte pasient og den enkelte behandler.
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– Jeg bare trenger et liv, sammen med normale folk her i Norge. Det er over fire
millioner her som har et normalt liv. De har bil, kone, barn, hjem, pappa og mamma,
et sted å bo, jobb, ferie, de har alt, de har gode liv. Men for meg er alt er stengt, jeg
har ingenting, ikke familie, ikke hus, ikke jobb. Ingenting.
Kakher fra Afghanistan, i Norge siden 2006, endelig avslag i 2011. .

– Det vi driver med her i hverdagen er ganske apolitisk og på en måte litt kjedelig.
Vi driver et helsesenter.
Solveig, daglig leder, Helsesenter for papirløse migranter.

–J eg stikker dem, og så takker de meg.
Gry, bioingeniør, frivillig arbeider på Helsesenteret
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