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Utfordringer 
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Majoriteten av syriske 

flyktningbarn i Libanon   

– Har psykiske helsevansker 

– Er ikke i kontakt med 

psykiske helsetjenester 

– Får ikke hjelp om de utvikler 

psykiske helsevansker 
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Mål: Symptomlette og forebygging av psykiske lidelser 

 Kognitive atdferdsbaserte tiltak 

(CBT) kan forebygge psykiske 

lidelser, redusere symptomer 

og øke livskvalitet 

 CBT er lite brukt i Midtøsten 

 Digitale spill basert på CBT  

som selvhjelp og hjelp til 

selvhjelp gjennom skole 
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VI VIL LAGE ET SPILL SOM... 

 

 - Gjør det lettere å snakke om 

følelser og tanker 

- Øker evnen til problemløsning i 

emosjonelt krevende situasjoner 

- Kan brukes i skolens «life skills-

timer» + i psykososiale tiltak + 

som ren selvhjelp 

...som vil føre til 

- Redusert stigma knyttet til 

psykiske vansker og lidelser 

- Reduksjon av engstelse og 

depressive symptomer hos 

spillerne 

- Forebygge psykiske lidelser 
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TILBAKEMELDINGER 

 «Jeg liker spillet kjempegodt!» 

 «Spillet hjelper oss å snakke om våre vansker med venner, og til å hjelpe 

hverandre.»  

 «Dette vil jeg anbefale til mine venner!» 

 «Skulle ønske dette fantes da jeg var ung!  

 

LÆRING UNDERVEIS 

- Må fungere off line  

- Mye likt i Norge og Libanon 

-  Godt arbeid med språk er avgjørende 
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OPPSKALERINGSMULIGHETER 

 

Hvis fungerer godt i pilotstudier... 

– Syriaresponsen; Fra Libanon til Syria, 

Joran, Tyrkia... 

– Fra SAMS og MAPS til Leger uten 

Grenser, Caritas, Beit Atfal; andre 

hjelpeorganisasjoner 

– UNRWA (hjelpetiltak for palestinere) 

– Arabiske flyktninger i Vesten  

– En generisk app; fra starten lager vi 

spillet på arabisk og norsk og tar valg 

utfra hva som skal til for at den skal 

være relevant og kunne spres på tvers 

av kulturelle, økonomiske og digitale 

skiller 
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