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Hva er 
Empo?

• Empo er Kirkens Bymisjons møtested i 

Bergen for mennesker med 

minoritetsbakgrunn. 

• Empo er en forkortelse for «empowerment» 

som er både mål og metode for arbeidet. 

Finansiering fra Bergen Kommune



Målgrupper

• Målgrupper: voksne kvinner og menn,                         

foreldre og familier med innvandrerbakgrunn,               

unge med krysskulturell bakgrunn. 



EMPO tilbyr
• Åpne møtesteder

• Kurs

• Språk og arbeidstrening

• Veiledning og rådgivning

• En-til-en oppfølging

• Leksehjelp

• EMPO bidrar med flerkulturell kunnskap og 

kompetanse gjennom faglige nettverk, samarbeid 

med offentlige hjelpeapparat og i offentlig debatt.



Mangfold og 

kommunikasjon

• Norge preges av et økende mangfold.                                             

Dette gjør at helsepersonell ofte møter pasienter/brukere med 

en annen kulturell bakgrunn.

• Kultur kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker fra 

ulike kulturer.

• Mange har med seg en grunnleggende mistillit til det offentlige, 

basert på erfaringer fra hjemlandet sitt. 

• Denne tilliten må bygges opp.



Brukerperspektiv

Kunnskap

• Det er mye som skal læres i et ukjent fremmed land og det 

er tøft. 

• Helsepersonell og innvandrere kan ha ulike syn på helse 

og sykdommer

• Det kan være mangel på kunnskap om det norske 

helsesystemet 

- Fødsel

- Sykdommer og behandlinger

- Måltid

- Sykehusinnleggelse og besøk.



Kommunikasjon:

nonverbale uttrykk

God kommunikasjon skaper trygghet og tillit

- og motsatt.

Nonverbale uttrykk kan ha ulike mening i ulike kulturer 

og være årsak til misforståelser.

Kroppsspråk

Kroppsspråket er forskjellig fra kultur til kultur, og det 

kan derfor være en kilde til misforståelse.

Eks. på ulike kroppsspråk 

Tegnet for «Kom hit», ansiktsuttrykk etc.    

Det er nyttig for helsepersonell å ha kunnskap om 

ulike nonverbale signaler som kan virke støttende 

eller fornærmende i ulike kulturer.



•Fødsel-fødeavdeling

•Synet  på sykdommer og behandlinger

Brukerperspektiv

Kunnskap



• «Case»

• Sara er syk. Hun har høy feber, hodepine og mye smerte når 

hun tisser. Hun besøker den mannlige fastlegen sin. Hun sier til 

legen at hun har vondt i hodet og ryggen, men sa ingenting om 

at hun får vondt når hun tisser. Hun fikk smertestillende og ble 

sendt hjem. Etter noen dager var hun ganske dårlig. Hun ringte 

venninnen sin og fortalt at hun får veldig vondt når hun tisser, 

men turte ikke å si til legen sin eller til mannen sin. .

• Hvorfor turte ikke Sara å si dette til legen eller mannen sin?  

. 

Brukerperspektiv

Kunnskap



• Fødsel og Måltid

• «case»

..Sara en ny i Norge og har nettopp fått sitt første barn. Hun får 

servet et standard måltid brødskiver. Sara blir frustrert og  

begynne og gråte. Helsepersonellet blir forvirret. 

Hvorfor gråter Sara? 

Kompetanse og bevissthet om mangfoldet vil være 

avgjørende for hvordan man håndterer utfordringene man 

måter.



Takk for oss!

Ta gjerne kontakt med 
Empo flerkulturelt ressurssenter

Facebook: 
@empoflerkultureltressurssenter

Nettside: 
kirkensbymisjon.no/empo/  


