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1. Forord
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse er et tverrfaglig senter som tar sikte på å være
et samlingspunkt for landets kompetanse innenfor psykisk og somatisk migrasjons- og
innvandrerhelse. Våre kjerneaktiviteter er forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid,
herunder opplæring, veiledning og rådgivning.
NAKMI ble opprettet i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet og administreres av Oslo
universitetssykehus. Vår oppdragsgiver er Helsedirektoratet.
Utarbeidelsen av strategien har vært en inkluderende og åpen prosess med bidrag og innspill fra
NAKMIs ansatte og ulike interessenter, inkludert NAKMIs Fagstyre. Strategien har blitt
utarbeidet på bakgrunn av føringer fra oppdragsgiver og NAKMIs fremtidige planer.
I utformingen av strategi for 2014–2017 har vi ønsket å styrke NAKMI som kompetansesenter,
og å skape en felles forståelse av visjon, verdier og mål. Organisasjonens verdier skal gjenspeiles
i alt vi gjør.

2. Definisjoner
Migrasjons- og innvandrerhelse:
Fagfeltet Migrasjons- og innvandrerhelse innbefatter kunnskap om hvilke effekter
innvandrerbakgrunn og migrasjonsprosesser kan ha på innvandrernes helsetilstand og deres
tilgang til helsetjenestene, samt kvaliteten på helsetjenestene som ytes.

3. Visjon
NAKMI skal være en nasjonalt ledende premissleverandør og pådriver innen fagfeltet
Migrasjons- og innvandrerhelse.

4. Forankring




Kunnskap – NAKMIs prioriteringer og arbeid skal være kunnskapsbasert. Vi skal formidle
kunnskap og dele den vi generer.
Nyskaping – NAKMI skal utvikle gode metoder og verktøy for implementering av
kunnskap.
Likeverd – skal gjenspeiles i NAKMIs interne organisasjon, i alle prosjekter og i samarbeid
med eksterne.

5. Overordnet mål
NAKMI skal bidra til god helse i befolkningen gjennom forskning, fagutvikling og
kunnskapsformidling på feltet migrasjons- og innvandrerhelse.
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6. Målgrupper
NAKMIs primære målgrupper er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og
studenter.
NAKMIs sekundære målgrupper er offentlig og privat sektor, samt interesseorganisasjoner som
jobber med migrasjons- og innvandrerhelse.
NAKMIs tertiære målgrupper er innvandrere og deres etterkommere.

7. Strategiske satsingsområder
Forskning og Fagutvikling
Forskningsområder skal prioriteres på bakgrunn av behovskartlegging, mandat fra
oppdragsgiver og oppdrag fra eksterne aktører.
NAKMI skal bidra til:
 Å identifisere kunnskapshull/forskningsbehov gjennom å ha oversikt over kunnskap og
forskning om:
o innvandrerbefolkningenes helsetilstand, helseutfordringer og deres
forventninger til helse- og omsorgstjenestene.
o hvordan helse- og omsorgstjenester oppfyller sine forpliktelser
 Å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om helsetilstanden og de sosiale
helsedeterminantene i innvandrerbefolkningene. Disse må gjenspeile
innvandringsmønstrene og samfunnsendringer.
 At det foreligger en oversikt over relevante kunnskapsbaserte tiltak.

Kunnskapsformidling
NAKMI skal formidle relevant fagkunnskap til våre målgrupper, samt bistå med veiledning,
rådgivning, nettverksbygging og delta i faglige og politiske prosesser.
NAKMI skal bidra til:
 At ansatte i helse- og omsorgstjenestene på alle nivåer har nødvendig kunnskap om
sammenhenger mellom; migrasjon og helse, nødvendigheten av likeverdige
helsetjenester, og utfordringer knyttet til kommunikasjon og brukermedvirkning.

 At formidlingstiltak er tilpasset ulike målgrupper.
 Å fremme fagfeltet (migrasjons- og innvandrerhelse)
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