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•  Etablert i 1994 

•  Flerkulturell møteplass og åpen for alle 

 

•  Søkelys på befolkningens helse og 
sosiale problemer.  

•  Vi gjennomfører: 
•  Dialogmøter, foredrag, konferanser, kurs 

og seminarer. 

 

•  IHSG har ressurspersoner innen: 

•  Helse- og sosialsektor. 

•  Næringsliv.  

•  Kunst og kultur. 	  

Om organisasjonen – IHSG 

Planleggingsmøte  
2012 



  

•  Møte samfunnsutfordringer ift. 
det flerkulturelle Norge 

•  Bygge tillit og trygghet i 
målgruppen  

 

•  Drive folkehelsearbeid og 
utviklingssarbeid  

Vår visjon 

Internseminar 
2011 



•  Vårt mål er å bli en ledende kunnskapsbase og samtidig bygge 
nettverk 

•  Bevisstgjøring, holdningsskapende og forebyggende 
arbeid ift. kontroversielle temaer: 

§  Tvangsekteskap 

§  Rus- og HIV-problematikk 

§  Psykisk helse 

§  Ekstremisme og diskriminering 

§  Eldreomsorg 

 

•  Være en selvstendig organisasjon og bistå med veiledning 

 

 

Målsetninger - utfordringer 

Dialog og samhandling 







 RISIKOFAKTORER I MÅLGRUPPEN 
 
•  Vitamin  D  mangel	
•  Livsstilsykdommer	
          Fedme,  diabetes  og  hjerte-‐‑  og  karsykdommer	

•  Lite  fysisk  aktivitet	
•  Vaner  og  uvaner	
•  Demens	
•  Helse  –  sosialt  betinget	
•  Språk  og  kultur  som  hinder	
	





•  Etablert i 2008 

§  Består av frivillige ungdommer 

  

•  Dhol blaster  
 

•  Sound of youth  
  

•  Xpression 
  

•  Colourful Kick-Off:  
  

•  ”Skole-/hjemmearbeid”  
•  Styrke elevenes relasjoner med skolen	

 
EMW – East meets West 

 

Ungdom fokusgruppe  

EMW i media 



Infotainment 

 

•  Temaer – mobbing, vold, 
tvangsekteskap og 
utfordringer ved oppvekst 

•  Samarbeid med skoler  

•  – dialog og debatt 

 

 



•  Leger, Psykiater og Psykologer 
 

•  Sosionomer, lærere og jurister 

•  Sykepleiere, vernepleiere og 
hjelpepleiere. 

§  Gender eksperter, trainiees & fag 
eksperter 

 

•  Kunstner, artister og designer 

 

•  Et integrert team   

IHSGs’ kompetanse 

IHSG – vinnere av OXLO 
prisen m/ ordføreren 



 

§  Mor- barn helse prosjekt 

•  22.mai.2009 – Offisiell åpning  

•  Ansatte: 

§  4 leger 

§  14 helsepersonell 

§  6 hjelpemedarbeidere 

§  20 frivillige 

•  Samarbeidspartnere: 

o  Norad 

o  AMDF, Pakistan 

o  Sungi Development foundation, Pakistan 
 

Internasjonal utviklingsprosjekter 

Besøk av Norges 
ambassadør 

2012 

Ferdigstilt bygg  
2009 



•  God kommunikasjon – Likemannsarbeid på 
grasrotnivå.  

 

•  Film som virkemiddel – bedre våre 
kostholdvaner 

•  Tidligere brukt blant andre viktige emner 

 

•  Vise fram gode tiltak 

•  Positive holdningsendringer 

IHSG løsningsstrategi 

IHSG-Nettverk 
Styrke i alle ledd 



•  Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartement. 

•  Politi og Justisdepartementet, helsedepartement og 
Norad. 

•  Helse direktoratet, IMDI og Oslo kommune  

 

•  En del ungdom, videregående, høgskoler og UIO  

 

•  Rådet for psykisk helse og Mental helse 

 

•  Krisesenteret i Oslo, LINK Oslo, senter for selvhjelp og 
mestring,  og familievernkontorer  

 

•  Flere innvandrerorganisasjoner og moskeer. , 

Samarbeidsinstanser 



 
IHSG  

www.ihsg.no 
 

POSTBOKS 9114 GRØNLAND, 
0133 OSLO 

 
BESØKSADRESSE:  

Torggata 1.  
 OSLO 

 
TELEFON:  23 21 45 99  

MOBIL: 416 94 303 
E-MAIL: post@ihsg.no	  

	  
 

TUSEN TAKK ! 
	


