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Bakgrunn: Ufrivillig migrasjon innebærer for mange flyktninger at de mister sine aller næreste 

kontaktpersoner og sitt sosiale støttenettverk. Sosial støtte kan bredt defineres som tilgjengeligheten 

av personer i omgangskretsen man kan stole på og finne støtte hos og anses være et viktig verktøy 

for å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner. Forskning viser at opplevelse av sosial støtte 

fremmer helse og reduserer risiko for fysiske og psykiske lidelser som hjerte- og kar sykdommer, 

infeksjonssykdommer og depresjon.  

Formål: Å måle opplevelse av sosial støtte blant to grupper av voksne syriske flyktninger: en gruppe 

kvoteflyktninger i Libanon som venter på å flytte til Norge og en gruppe nylig ankommet til Norge. 

Metoder: Som en del av CHART studien (Changing health and health care needs along the Syrian 

refugees’ trajectories to Norway) benyttet vi et spørreskjema med 7 spørsmål (ESSI-ENRICHD social 

support inventory) som kartlegger instrumentell, strukturell og emosjonell støtte. Studien er 

pågående, og inkluderer foreløpig 321 syriske flyktninger rekruttert i forbindelse med 

undervisningsprogram for flyktninger i to norske kommuner samt 258 flyktninger rekruttert i Libanon 

kort tid før ankomst til Norge i samarbeid med International Organization for Migration. ‘Lite sosial 

støtte’ ble definert som ESSI score <=18. Deskriptive- og regresjonsanalyser ble benyttet.  

Resultater: Blant flyktningene i Norge var det relativt sammenlignbar andel som opplevde ‘lite sosial 

støtte’ som de som fortsatt var i Libanon (42% versus 33%, odds ratio (OR): 1.2 konfidensintervall 

(KI): 0.8-1.7). Lite sosial støtte var assosiert med å være mann (OR: 2.3, KI:1.5-3.4). Det var noe 

forskjell i sosial støtte mellom ulike aldersgrupper. 

Konklusjon: Lite sosial støtte er vanlig blant syriske flyktninger, både i Norge og i Libanon, og viste 

seg å være mer prevalent blant menn. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan fremme 

opplevelse av sosial støtte for flyktninger i transitt og etter ankomst til Norge. 

 


