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Kjære helsesøstre!

Høsten er her med sin fargeprakt, duggvåte morgener og
mørke kvelder. Forhåpentligvis tar du deg tid til å nyte denne
årstida, enten den byr på sørvest kuling og regn eller solskim-
rende, klare dager.

Kunnskapsbasert praksis
var et av hovedtemaene på årets Sykepleiekongress som gikk
av stabelen i Trondheim i september. Begrepet har blitt et
mantra også for sykepleiere og helsesøstre de siste årene, og
kravet om å drive kunnskapsbasert blir stadig sterkere. Vi vet
at vi enda har et stykke vei å gå før hovedtyngden av vår
praksis er basert på alle elementene i den kunnskapsbaserte
praksisen; forskningsbasert, erfaringsbasert kunnskap og bru-
kerkunnskap/ brukermedvirkning satt i kontekst. Her har den
enkelte helsesøster og ikke minst lederne et ansvar for å opp-
muntre til og legge til rette for systematisk faglig refleksjon
over praksis. I en hektisk hverdag nedprioriteres ofte dette,
noe som på lang sikt vil ha uheldige konsekvenser for utvik-
ling av vårt fag og vår kompetanse. Myndighetene har også et
klart ansvar for å gjøre tilgangen på og implementeringen av
kunnskapsbasert praksis og oppsummert forskning enklere.
Det er et stort behov for systematisk metodeutvikling i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. LaH mener derfor at tiden er
overmoden for å få etablert et nasjonalt kompetanse- og ut-
viklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som
kan ivareta blant annet disse områdene. Vi har derfor startet
et prosjekt med målsetting å få opprettet et slikt nasjonalt
senter.

Beskrive hva vi faktisk gjør
Et viktig ledd i den kunnskapsbaserte praksisen, er å beskrive
hva vår praksis faktisk består i. Vi ser en gledelig utvikling
med stadig flere helsesøstre som forsker på eget fag, skriver
artikler og oppgaver som gir økt kunnskap om vår egen prak-
sis og dermed også grunnlag for forbedring av praksis. Enda
har vi et utall områder som bør studeres og beskrives nær-
mere spesielt innenfor helsesøstertjenesten, men også i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten som helhet.
Helsesøsteryrket er primært et praktisk yrke, men vi trenger
forankring av det praktiske i det teoretiske i enda større grad
enn hva som er tilfelle i dag. Oppfordringen blir derfor til oss
alle; grip mulighetene som ligger der for permisjon, stipend
og videreutdanning – les, observer, undersøk, reflekter, be-
skriv og skriv!

Fastsykepleier og samhandlingsreform
I forbindelse med helseministerens samhandlingsreform som
skal presenteres til våren, har NSF lansert forslag om en fast-
sykepleierordning. LaH støtter forslaget og mener at helsesøs-
ter er barn og unges fastsykepleier, og i stor grad er den som
ivaretar koordineringen av tjenester for barn og unge. Helse-
søstertjenesten og vår samhandlingskompetanse er verdt å
bygge videre på! For at reformen skal kunne fungere etter in-
tensjonen om økt samhandling, økt koordinering og økt fore-
bygging må helsemyndighetene være villige til å vri innsatsen
over mot kommunene fremfor en stadig voksende spesialist-
helsetjeneste. LaH forventer at helseministeren også ser på
tjenester for barn og unge, og ikke bare de voksne og eldre
når samhandlingsreformen skal stakes ut. Så langt har dess-
verre ikke helsetjenester for barn og unge vært spesielt truk-
ket frem i denne prosessen. Med en barne- og ungdomsbe-
folkning på godt over en million samt deres familier mener vi
det er påkrevd å ha et spesielt fokus på hvordan helsetjenester
til barn og unge kan bedres og bli mest mulig likeverdige uav-
hengige av familiens sosiale status og bosted. Her er helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten helt sentral.

Veilederen revideres
Veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons – og skolehelsetjenesten skal revideres.
Hvor omfattende revisjonen blir, er enda ikke avgjort.
Denne veilederen er fremfor noe helsesøstres oppslagsverk i
daglig praksis.
Det er derfor av avgjørende betydning hvilke føringer veilede-
ren gir. Våre medlemmer har signalisert ønske om en mer
konkret veileder, som er tydelig på hva de ulike faggrupper i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan og skal bidra med.

Den lokale faggruppa i Vest-Agder har hatt redaksjonsarbei-
det for denne utgaven av Helsesøstre. En stor takk til redak-
sjonen for godt arbeid og et godt resultat!
Å krølle seg sammen i sofaen med Helsesøstre som lesestoff
kan absolutt anbefales.
Alle lesere ønskes en riktig god høst, og vinter når den tid
kommer!

Kristiansund 29. september 2008

Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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Ragnhild Hovengen,
helsesøster MscPH.
Prosjektleder

–––––––––––––––––

Undersøkelsen Barns vekst i
Norge starter høsten 2008 på
130 skoler i 10 fylker i Norge.
Da vil 4000 3.klassinger på dis-
se skolene bli invitert til å delta
hvert annet år i 2008, 2010 og
2012. I undersøkelsen måles
høyde, vekt og livvidde. For å
harmonisere Barns vekst i Nor-
ge med skolehelsetjenestens ru-
tiner har vi valgt 3. klasse hvor
elevene likevel er hos helsesøs-
ter for høydemåling. Foreldrene
må gi skriftelig samtykke til at
deres barn deltar. Målet er å få
en representativ status på vekt
og høyde (KMI) blant norske 8-
åringer og å følge vekstutvik-
lingen blant 8-åringer over tid.

Høsten 2008 starter Folkehelseinsti-
tuttet i samarbeid med Helsedirekto-
ratet og skolehelsetjenesten ved 130
skoler i 10 fylker undersøkelsen Barns
vekst i Norge.
Fylker som er med er: Oslo og Akers-
hus, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland,
Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nordland og Troms.
Undersøkelsen er tilsluttet Verdens
helseorganisasjons (WHOs) program
for overvåkning av barnevekst. For å
få et representativt utvalg har Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) trukket 130
skoler i 10 fylker, 10-14 skoler i hvert
av fylkene. 4000 3.klassinger på disse
skolene vil hvert annet år bli invitert

til å delta. Undersøkelsen vil omtales
som Barns vekst i Norge dels fordi
høyde, vekt og livvidde måles og defi-
neres i undersøkelsen som vekst, men
også fordi vi ikke ønsker å fokusere
sterkt på vekt. Undersøkelsen er god-
kjent av Regional etisk komité for
medisinsk og helsefaglig forskningse-
tikk (REK Sør-Øst A) og av Datatilsy-
net.

Skolehelsetjenesten
Før undersøkelsen starter høsten
2008 vil alle ledende helsesøstre og
helsesøstrene på de aktuelle skolene
delta på et dagskurs hos Fylkesman-
nen i sitt fylke. Her blir bakgrunnen
for undersøkelsen, studiedesign og
målemetoder gjennomgått. Det er
viktig i en undersøkelse som denne at
målingen blir så presise som mulig og
at måleinstrumentene er standardi-
sert etter samme metode. Alle helse-
søstrene ved skolene vil bli godt fulgt
opp fra prosjektgruppen på Folkehel-
seinstituttet.

Har vi en overvektsbølge
blant barn i Norge?
Overvekt og fedme blant barn ser ut
til å være et økende problem over
hele verden, med alarmerende trend
også i Europa (1-3). Denne utvikling-
en kan ha alvorlige konsekvenser for
barns helse og også for sykelighet i
voksen alder.

I Norge har vi regionale studier som
viser at kroppsvekten og andelen
overvektige barn og unge øker (4-6).
Imidlertid er det et problem at vi ikke
har ikke nasjonale tall å støtte oss til
når det gjelder å forstå om vi har et
overvektsproblem i vår barnebefolk-
ning, evt. om en slik trend har pågått
over tid og ikke minst om den fortsatt
pågår. Vekt og høyde har alltid vært

viktige indikatorer på barnebefolk-
ningens helse og levekår. Det er et
paradoks at mens overvekt og fedme
har vokst frem som et betydelig folke-
helseproblem blant voksne, er høyde-
og vektmålingene i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten blitt redusert til et
minimum.

Målsetting
Målet med undersøkelsen Barns vekst
i Norge er å få kunnskap om vekt og
høyde (KMI) blant norske 8- åringer
samt å kunne følge vekstutviklingen
blant 8-åringer over tid. Videre vil vi
få informasjon om fordelingen av
undervekt, normalvekt, overvekt og
fedme i forhold til rurale og urbane
strøk og sammenlikne norske vekst-
data med utvalg fra samme alders-
grupper i andre land i Europa. Barns
vekst i Norge vil over tid også kunne
bidra i evalueringen av både regionale
og nasjonale tiltak.

Antropometriske mål
Undersøkelsen er helseovervåkning av
vekstutviklingen blant norske 8-
åringer regionalt og nasjonalt. For å
få et bilde av barns vekst skal vi måle
høyde, vekt og livvidde av elevene i 3.
klasse. Det er ikke målingen av det
enkelte barn på individnivå som står i
fokus, men måleresultatene samlet
sett.

Høyde og vekt
Av hver elev skal det måles høyde og
tas vekt på skolehelsetjenestens egne
vekter og høydemålere. Det er utar-
beidet metodebok for kontroll av sko-
lehelsetjenestens måleinstrumenter.

KMI (kropsmasseindeks)
KMI (kg/m2) vil bli kalkulert statistisk
ut i fra elevens høyde/vekt. En svak-
het ved å kalkulere KMI er at dette
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målet ikke differensierer mellom
muskler og benvev, perifert eller ab-
dominalt fettvev verken hos voksne
eller hos barn. Vi kjenner heller ikke
hvilke vekt-høydeforhold og KMI-
verdi som hos barn og unge er for-
bundet med statistisk økt fremtidig
helserisiko. Barn vokser i ”rykk og
napp” og ulikt i forhold til alder og
kjønn. For å komme nærmere en
måte å beregne overvekt og fedme
blant barn har Cole et al (7) utviklet
en modell, Cole’s index, som tar hen-
syn til barnets alder og kjønn når
grensene for overvekt og fedme skal
defineres. Denne modellen blir brukt
internasjonalt og vil også bli brukt i
dette prosjektet.

Livvidde
For å få et bredere grunnlag for å vur-
dere vekst og kroppsmassefordeling
vil vi supplere tradisjonelle høy-
de/vekt mål med å måle livvidde. Liv-
vidde er et godt mål på sentralt fett-
vev i kroppsfettfordeling og studier
tyder på at det prediker risiko for se-
nere fedme og for hjerte/karsykdom,
også hos barn (8-10). Livvidde vil bli
målt med fiberglassbånd mellom ne-
dre ribbebue og hoftekammen. Måle-
metoden er godt beskrevet i undersø-
kelsens metodebok.

Samtykke fra foreldrene
Det er utarbeidet en informasjons-
brosjyre om undersøkelsen som hel-

sesøstrene vil dele ut til foreldre til
barn i 3. klasse. Foreldrene blir bedt
om å undertegne på et samtykke til at
deres barn deltar i undersøkelsen.
Dette med bakgrunn i diskusjoner i
media som tyder på at måling av høy-
de og vekt er sensitivt for mange, og
at vi også ber om livvidde mål som
ikke inngår i skolehelsetjenestens
standardmålinger.

Barns vekst i Norge innen WHO må
sees i sammenheng med det pågående
arbeidet i Sosial- og helsedirektoratet
hvor det nå utarbeides Nye faglige
retningslinjer for veiing og måling i
helsestasjons- og skolehelsetjeneste. I
forslaget til Nye Faglige retningslinjer
for veiing og måling i helsestasjons-
og skolehelsetjeneste foreslås gjeninn-
ført rutinemessig høyde/vekt måling-
er på flere klasetrinn.
Når de nye nasjonale retningslinjene
implementeres i skolehelsetjenesten
er det et mål å tilrettelegge for nasjo-
nal overvåkning av høyde/vekt data
på linje med vaksinasjonsovervåk-
ningen (SYSVAK). Dersom det blir
mulig må det vurderes om undersø-
kelsen Barns vekst i Norge skal fort-
sette. Samarbeidet med WHO er fore-
løpig planlagt til utgangen av 2012.

Hvordan bruke resultatene?
Analysert på nasjonalt-, regionalt- og
fylkesnivå vil resultatene bli lagt til
grunn for forebyggende helsearbeid
blant barn. Det er i denne perioden
av livet mulighetene til å forebygge
overvekt i voksen alder antagelig er
størst. Dataene vil bli viktige som ba-
seline både for tiltak og for evaluering
av tiltak rettet mot trivsel og fysisk
aktivitet. Dataene vil ikke bli analysert
ut i fra den enkelt skole. Til det er
skoleenhetene for små. Men på fylke
og regionalt nivå vil skolene samlet
klassifiseres ut i fra skolens miljøpro-
fil mht fysisk aktivitet, frukt/melk på
skolen, gang/sykkelstier til skolen.
Miljødata samles på hver skole i et
spørreskjema til rektor.

Høyde/vekt målinger i skolehelsetje-
nesten har alltid vært basert på scree-
ning med vekt på å finne barn med

avvik for å henvise disse videre eller
sette inn tiltak på individ eller grup-
penivå i skolehelsetjenesten. Det er
grunn til å understreke at denne
undersøkelsen Barns vekst i Norge
ikke er screening for å plukke ut
under- eller overvektige barn. Målre-
sultatene anvendes til å følge vektut-
viklingen blant barn på gruppe- og
samfunnsnivå. Vi vil presentere resul-
tatene tilbake til fylker og regioner.
Vi ser frem til et godt samarbeid med
helsesøstrene i kommuner og på sko-
ler som er med i prosjektet, og takker
for et godt og konstruktivt samarbeid
så langt!
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Barns vekst i Norge
FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT

FORMÅLET med prosjektet er å få 
kunnskap om vekstutviklingen 
blant norske skolebarn over tid.  
Denne kunnskapen er viktig i det 
forebyggende helsearbeidet 
blant barn og unge.
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Tone Lise Endresen
Hobbesland, le-
dende helsesøster/
folkehelse-
koordinator

–––––––––––––––––

Flekkefjord kommune har del-
tatt i Partnerskap for folkehelse
i Agder, siden oppstarten i
2005. Denne artikkelen gir et
lite innblikk i hvordan folkehel-
searbeidet er organisert, og
videreutviklet i kommunen.

Lokalt folkehelsearbeid/
Flekkefjord kommune:

Bakgrunn:
Folkehelsearbeidet er en oppfølging
av Stortingsmelding nr. 16(2002-
2003), Resept for et sunnere Nor-
ge(Folkehelsepolitikken), som retter
søkelyset mot folkehelsearbeidet i
Norge, der formålet er å gi folkehelse-
arbeidet et løft. Folkehelsearbeid kan
defineres som samfunnets samlede
innsats for å svekke det som medfører
helserisiko, og styrke det som bidrar
til bedre helse. Flekkefjord kommune
deltar i Partnerskap for folkehelse i
Agder. Dette er et samarbeid mellom
fylkesmennene, fylkeskommunene og
kommunene i Agder.

Hva er helse?
Helse handler om langt mer enn fra-
vær av sykdom – helse er trivsel i
hverdagen enten den er på skolen, i
barnehagen, på arbeidsplassen, hjem-
me eller i fritiden. Hva er det som
fremmer god helse eller som gjør at vi
klarer et liv med kronisk sykdom.
Trivsel er nevnt – folk mener også at

godt humør er viktig, likedan tilgang
til natur og opplevelser. Det gir over-
skudd og energi til å tåle hverdagens
krav.

Organisering:
Flekkefjord kommune har satset mye
på et godt forankret folkehelsearbeid
hvor deltakelse, mangfold og livskva-
litet skal gjenkjennes i kommunens
virksomhet.
Det lokale folkehelsearbeidet har en
sentral forankring i kommunens le-
delse, og med tverrsektoriell repre-
sentasjon i arbeidsgruppen (folkehel-
seutvalget). Frivillige organisasjoner
er også representert i folkehelseutval-
get med en representant fra Turistfor-
eningen og en fra Landsforeningen
for Hjerte- og Lungesyke(LHL). Fol-
kehelsearbeidet ledes av folkehelseko-
ordinatoren (50% stilling). Vi har
møter i folkehelseutvalget hver 6 uke
(1 ½ timers varighet). Det skrives re-
ferat fra hvert møte, der alle deltaker-
ne får ansvar for å utføre og følge opp
de oppgavene de er blitt tildelt. Vi har
fått til en bred tverrfaglig sammenset-
ning i folkehelseutvalget, og har erfart
at det å jobbe tverrfaglig er veldig gi-

vende. Vårt motto er: ”Sammen når
vi mye lenger.”

Folkehelseprogrammet (temaplan)
som ble vedtatt av kommunestyret i
2005, der tiltaksdelen rulleres hvert
år, er nå gjenstand for rullering i sin
helhet, og skal ferdigbehandles i kom-
munestyret sept/okt 2008. Dette leg-
ges ut på kommunens hjemmesi-
de(www.flekkefjord.kommune.no)
Rulleringsarbeidet skal resultere i at
innsatsområdene i folkehelsearbeidet
blir utvidet og er i samsvar med sen-
trale målsettinger innen folkehelsear-
beidet, fange opp endringer i organi-
seringen i det lokale folkehelsearbei-
det og finne og igangsette tiltak som
er forankret i målsettingen.

Helse i plan:
I løpet av 2007 har kommunalsjef for
samfunn og kultur og folkehelsekoor-
dinatoren gjennomført studiet ”Helse
i plan”(15 studiepoeng) ved høgsko-
len i Vestfold. Dette studiet er en opp-
følging av St.mld. nr 16(2002-03),
Folkehelsepolitikken, der plan- og
bygningsloven beskrives som et virke-
middel innen folkehelsearbeidet. Po-
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LOKALT FOLKEHELSEARBEID
I FLEKKEFJORD KOMMUNE

Fra barnehagenes aktivitetsdag på Uenes



enget er å få helsehensyn inn i all
kommuneplanlegging på et tidlig sta-
dium i planleggingsprosessen, og på
denne måten bidra til en positiv ut-
vikling i kommunen, til beste for
folks helse, trivsel og trygghet. Her er
plan- og prosesskompetanse og bru-
kermedvirkning sentrale begreper.
Folkehelsekoordinatoren er blitt med
i kommunens planforum en gang i
uken, og er valgt til Barnas talsperson
i plan- og byggesaker, med møteplikt
i kommunens faste utvalg for plansa-
ker (formannskapet).

Innsatsområder:
Innsatsområdene innen folkehelsear-
beidet er mange, og vi må prioritere
hva vi skal holde på med ut fra kart-
lagte behov lokalt, signaler fra sentra-
le myndigheter, og den tidsressursen
og de midlene vi har til rådighet. I
forbindelse med rulleringen av til-
taksdelen i folkehelseprogrammet av-
klarer vi hva slags tiltak vi skal priori-
tere hvert år.

Innsatsområdene innen folkehelsear-
beidet kan være:
• Fysisk aktivitet
• Ernæring
• Tobakksforebyggene tiltak
• Psykisk helse
• Rusforebyggende arbeid
• Sosial ulikhet i helse
• Helse i kommuneplanlegging

• Tilgjengelighet for alle/universell
utforming

• Trygghetsskapende arbeid (trafikk-
sikkerhet, ulykkesforebyggende ar-
beid,og kriminalitetsforebyggende
arbeid)

Økonomi:
Midler til folkehelsearbeidet er delt
mellom kommunen og partnerskap
for folkehelse, med ca 50% bidrag fra
hver instans. Dette gjelder både til
infrastruktur(stillinger) og tiltak.

Eksempler på tiltak:

Kosthold/ernæring:
Prosjekt i alle barnehagene knyttet
til frukt, sunn mat og fysisk aktivitet.
Alle kommunens 11 barnehager har
vært en del av prosjektet. Ved pro-
sjektstart ble det avholdt et kurs med
ernæringsfysiolog, der alle barneha-
gene og helsesøstrene deltok. Folke-
helsekoordinatoren har vært på forel-
dremøter i barnehagene og informert
om enkle tips til sunne vaner. Alle
barnehagene har fått kr. 1000,- pr år(i
3 år) for å sette fokus på frukt, sunn
mat og innkjøp av frukt, og det er
blitt arrangert felles idrettsdag for alle
barnehagene hvert år på Uenes stadi-
on.

”På rett spor”, kostholdsprosjekt i
skolene i regi av LHL. Oppstart ved

en skole i kommunen dette skoleåret,
skal videreføres til en annen skole
neste skoleår(8 klasse). Målet er å be-
visstgjøre unge mennesker på hva en
sunn livsstil betyr for framtidig helse.
Folkehelsekoordinatoren bidrar i pro-
sjektet med å ha info i klassen om
sunn mat og helse, og enkle tips til
sunne vaner. 2 kokker ble innleid
samme dagen, og viste elevene i prak-
sis hvordan man kan lage enkel, sunn
og veldig god mat.

På videregående skole sponser folke-
helseutvalget skolen
med midler, slik at de kan ha billige
poser med frukt og
grønt i kantina(kr. 5,- pr pose), og
skolen har fått en vannkjøler. Ung-
domsskolen har fått 2 vannkjølere, og
alle elevene fikk tildelt en vannflaske
med logo av Flekkefjord kommune
på.

Fysisk aktivitet:
Aktivitet på resept (Apr):
Tiltaket startet opp våren 2006 og er
nå godt innarbeidet i kommunen.
Det er ansatt en fysioterapeut i 50%
stilling, som er ansvarlig for oppleg-
get. Dette er et veldig godt tilbud for
dem som av en eller annen grunn kan
profittere på fysisk aktivitet. Brukerne
som blir henvist av lege, NAV, eller
kan ta kontakt selv, betaler kr. 200,-
for 12 uker. Det er trening med fysio-
terapeut 2 ganger pr uke, en gang ute
med gåstaver og en gang inne i hall
med lettere styrketrening, avspen-
ningsøvelser, ryggøvelser og individu-
ell veiledning tilpasset den enkelte.
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Fra åpning av turløypa i Rauli 9. juni
2007



Brukerne får også tilbud om røykeav-
venningskurs og kostholdskurs.

Turistforeningen:
Medlemmene i turistforeningen har
nedlagt en uvurderlig dugnadsinn-
sats, for å sikre innbyggerne tilgang til
flotte naturområder, velegnet for fy-
sisk aktivitet og rekreasjon. De har
fått ferdigstilt 2 ”grønne turløyper”.
Folkehelseutvalget har bidratt
under åpningen av disse løypene,
med arrangementer og utdeling av
frukt og vannflasker til de fremmøtte.

Vi har også postkasser i løypene, slik
at folk kan skrive navnet sitt i en bok,
og være med på trekning av gevinster.

Tobakksforebyggende arbeid.
Det blir arrangert flere røykeavven-
ningskurs pr år. Kommunes ung-
domsskoleklasser deltar i røykefore-
byggingsprogrammet; FRI.

Innen rus og psykisk helse ønsker
folkehelseutvalget å bidra til å følge
opp ruspolitisk handlingsplan og plan
for psykisk helse. Det er viktig å ha
oversikt over de forskjellige planene i
en kommune, for derigjennom å få til

en best mulig helhetlig og samordnet
innsats på de tiltak og prosjekter som
settes i gang i en kommune. Folkehel-
seutvalget bidrar nå med å få i gang
de to forebyggende programmene:
”Kjærlighet og Grenser”(Rus), og
”Zippis venner”(psykisk helse).
Vi har også sluttet oss til et opplegg
som heter LEVEL, som går ut på å til-
by samlivskurs for par i ulike faser i
livet. Her inngår bl.a. Godt Samliv
som et av kursene.
(www.level-samliv.no)

Folkehelsedagene:
19. og 20. september 2006 arrangerte
Flekkefjord kommune i samarbeid

med fylkesmennene og fylkeskommu-
nene i Agder Folkehelsedagene. Pro-
gramkomiteen gjorde en stor innsats,
og vi fikk vist fram den trivelige byen
vår, og det faglige innholdet i de
mange foredragene holdt et meget
høyt nivå.
Det var nærmere 100 deltakere på ar-
rangementet. Barneombud Reidar
Hjermann holdt i Flekkefjord kino et
spennende foredrag på Åpent folke-
møte, der temaet var ”Tanker rundt
den gode barndom”. Hjermann viste
til at barn i dag er opptatt av sam-
funnsmessige ting, også om folke-
helse, fordi de vil at alle skal ha det
bra.

Litteratur:
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept

for et sunnere Norge
Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) Nasjonal

strategi for å utjevne sosiale helseforskjel-
ler

Regjeringens handlingsplan for bedre kost-
hold i befolkningen(2007-2011)

Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet
(2005-2009)

Partnerskap for folkehelse i Agder. Strategido-
kument. Verdier, struktur og innsatsområ-
der, 2007

Flekkefjord kommune. Folkehelseprogrammet
2006
www.shdir.no/kommunehelseprofiler
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Barneombud Reidar Hjermann.

Hva skjer? 11-13
Informasjonsbrosjyren "Hva skjer? 11-13" er rettet
mot unge jenter og gutter i pubertetsalder. Heftet er
utarbeidet av helsesøstrene Anne Kristiansen og Lise
Voktor ved helsestasjonen i Harstad, og utgis av Hel-
sedirektoratet.
Heftet tar opp et mangfold av temaer knyttet til utfor-
dringer og gleder ved overgangen fra barn til vok-
sen:

Ulike familiestrukturer og fasonger, «teite» foreldre,
hvem som kan bestemme over innetider, internett-
og mobilvett, følelsesmessige berg- og dalbaner,
mobbing, forelskelser, vennskap, seksualitet, over-
grep, samt fysiske og hormonelle forandringer i
kropp og hode.

Heftet kan brukes av skolehelsetjenesten, i klasseun-
dervisning om pubertet, og som diskusjonsgrunnlag

for å få gode innfallsvinkler på ulike temaer mange
opplever det er vanskelig å snakke om. Det er også
viktige henvisninger til telefonnumre og nettsteder
barn kan henvende seg til og få hjelp om de har opp-
levd problemer eller ønsker å snakke med en vok-
sen.

Du finner omtale av heftet samt mulighet for bestil-
ling på
www.shdir.no/publikasjoner/informasjonsmateriell
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Lena Knutsen, sykepleier
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I Sirdal kommune har vi en egen
internettside www.barnasgaklubb.no.
Her kan barn og unge registrere sin
egen daglige fysiske aktivitet.

Litt om bakgrunn for siden:

Skiforbundet har barnas skiklubb på
nettet.En gutt var svært ivrig i sin re-
gistrering etter skiturene vinteren 06.
Samme vår fikk han en skritteller.
”Hvor skal jeg registrere dette” fikk
mamma spørsmål om. Mamma fant
ingen egnet side for barn, så da startet
planleggigen av prosjektet.

Siden mamma jobber i helseavdeling-
en i kommunen, tenkte hun at dette
er noe for folkehelsearbeidet i Sirdal.
Det var ikke vanskelig å få oppslut-
ning rundt prosjektet blant kollegaer.
Folkehelsearbeidet var ikke forankret
i sentraladministrasjonen i kommu-
nen, så vi fikk ikke ekstra midler av
kommunen til arbeidet. Derfor ble
barnas gåklubb presentert for diverse
firma og via disse fikk vi sponsormid-
ler til å utarbeide siden.

Vi hadde håpet at dette skulle treffe
de barna som ikke er aktive i organi-
sert idrett. Vi hadde og håpet at elever
i ungdomsskolen skulle registrere seg.
Vi vet av tall fra de lokale idrettsla-
gene at mange faller fra organisert
idrett i denne alderen.

Siden åpnet 1. juni 07 for registre-
ring. Vi annonserte i lokalpresse og
hang opp plakater.
Det var tett opp til skolens ferie og
derfor var ikke deltagelsen så høy som
forventet. Det var totalt 50 barn med

i første sesong. I målgruppen var det
ca 250 barn. Konkuransen gikk ut
september. Vi hadde trekning på flere
gavekort som falt i smak. I evalue-
ringen av første sesong, så vi at an-
nonseringen hadde vært for dårlig. Vi
startet opp for sent på våren. Vi ble li-
kevel enige om å videreføre prosjektet
neste vår.

Våren 08 gjorde vi noen endringer. Vi
ble enige om å utfordre klassevis på
skolene. Den klassen som får flest km.
pr. elev vinner en fin premie til klas-
sen. Vi informerte i skolene, og ele-
vene fikk brev med hjem om gåklub-
ben. Samtidig åpnet vi også for bruk
av siden for kommunalt ansatte. Her
er konkuransen mellom de enkelte
enheter. De fleste registrerer seg på
ark og ikke på nettet. I år delte vi ut
skrittellere til alle som meldte seg på.
Vi har delt ut nærmere 300 skrittel-
lere. Hvor mange km det blir totalt
får vi se senere i høst. Men vi tror

dette har fenget de voksne. På sup-
portsiden har vi fått meldinger som:
”Godt dere fikk meg opp av sofaen”.
Dette er inspirerende for oss som job-
ber med prosjektet. Vi ser også at det
er flest barn mellom 7-10 år som
melder seg på. I år er det rundt 140
deltagere, noe som viser at markeds-
føring er viktig.

Siden er åpne for at andre kommuner
i Vest-Agder kan benytte seg av den.
Det er bare hyggelig hvis flere velger å
bruke barnas gåklubb. Formålet med
siden er å få flere i aktivitet. En videre
vei for folkehelsearbeidet er å bruke
siden til forskning. Opplever barn
som er fysisk aktive en større grad av
trivsel enn de som ikke er aktive?
Dette er et spørsmål som kunne vært
interessant å belyse gjennom en
undersøkelse. Men det prosjektet er
ikke på timeplanen denne sesongen.
For mer informasjon, ta kontakt med
Lena Knutsen 917 53 557.

FOLKEHELSE
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Utsikt over Tonstad. Foto: Marianne Hompland



–––––––––––––––––
Divisjonsdirektør
Hanne Nøkleby,
Nasjonalt folke-
helseinstitutt

–––––––––––––––––

Det dukker stadig opp innlegg
fra personer som er kritiske til
vaksinasjon. Det kan være van-
skeligere å finne motinnleg-
gene. Har vi mistet troen på
vaksinene? Er vi bare blitt lei av
å svare? Eller kan det simpel-
then være slik at det ikke gis
spalteplass til noe som er posi-
tivt?

Gir vaksiner beskyttelse?
Vi har ikke mistet troen på vaksinene.
Tvert imot, gamle og nye vaksiner be-
krefter stadig at dette er det mest ef-
fektive forebyggende tiltaket vi har
mot infeksjonssykdommene. Vi ser
det best gjennom noen eksempler.

Meslinger er en av de aller mest
smittsomme sykdommene vi har.
”Alle” hadde meslinger før vi begynte
å vaksinere. Alle visste også at etter
meslinger måtte man være forsiktig –
risikoen for å få ørebetennelse eller
lungebetennelse var stor. Det skyldes
at meslingevirus påvirker infeksjons-
forsvaret og gir nedsatt evne til å be-
kjempe bakterielle infeksjoner i de
påfølgende ukene. Etterinfeksjoner
rammer omtrent 20 %.

Tross det var det vel de færreste som
opplevde meslinger som veldig ”far-
lig”. Riktignok sa lærebøkene at et av
1000 barn fikk hjernebetennelse,
noen av dem med varig hjerneskade

og andre med dødsfall til følge. Men
de fleste av oss kjente jo ikke noen av
dem. Dessuten er både helsetilstand
og helsevesen bedre nå enn på 1960-
tallet, er det ikke?

De siste årene har det vært en rekke
utbrudd av meslinger i Europa. Ut-
bruddene har dels opptrådt i grupper
som av en eller annen grunn avstår
fra vaksinering, og dels i befolkninger
der vaksinasjonsdekningen har falt på
grunn av redsel for bivirkninger. Dis-
kusjonene om mulig sammenheng
mellom MMR-vaksine og autisme har
skremt mange, særlig i engelsktalende
land. Vi har derfor, dessverre, nå en
del eksempler på utbrudd av mesling-
er, og vet ganske mye om hva vi i dag
må regne med av alvorlige komplika-
sjoner hvis sykdommen slipper til
igjen:
– Nederland 1999 / 2000: Ca. 3000
tilfeller av meslinger i en gruppe
som motsetter seg vaksinering av
religiøse grunner. 53 (ca. 2 %)
krevde sykehusinnleggelser, og 3
personer døde (1).

– Irland 2001: Ca. 2000 tilfeller av
meslinger. Forklaring: Vaksina-
sjonsdekning nede i 70 %. 2 perso-
ner døde.

– Et stort utbrudd i Sør-Italia (vaksi-
nasjonsdekning 65 %) i 2002 ble
beregnet til å omfatte ca. 60 000 til-
feller (5700 tilfeller pr. 100 000
innbyggere under 15 år). Mellom 1
og 2 % ble innlagt. Tross intensi-
vert vaksinasjonsinnsats siden den
gang har Italia rapportert mindre
utbrudd hvert år (2).

– Storbritannia har nå kontinuerlig
spredning av meslinger etter at
vaksinasjonsdekningen har ligget
omkring 80 % siden 1998. Økning
til 85 % de siste par årene har fore-
løpig ikke hjulpet. Antall bekrefte-

de tilfeller av meslinger lå på 1990-
tallet fra 50 til 200, men var i 2007
ca. 1000 tilfeller. Tallene i år ser ut
til å bli minst like høye. I 2006 og
2008 har de opplevd de to første
dødsfallene av meslinger siden
1992 (3).

Røde hunder er en ufarlig sykdom
for alle andre enn gravide. Hvis
kvinner er så uheldige å bli smittet i
første trimester, er imidlertid risikoen
for fosterskader (hjerneskader, hjerte-
feil, blindhet og døvhet) meget stor,
ca. 90 % (4). Før vi begynte å vaksi-
nere, ble det hvert år rapportert tilfel-
ler av medfødt rubella-syndrom her i
landet, og ved en stor epidemi i USA i
1964 / 65 så de minst 20 000 tilfeller
der. Medfødt rubella-syndrom er i
praksis forsvunnet hos oss, men et ut-
brudd på noen hundre tilfeller av ru-
bella i Nederland (samme religiøse
gruppe som nevnt ovenfor) i 2004
førte til minst 11 tilfeller av medfødte
misdannelser (5)

Vaksine mot pneumokokker er til-
passet de sju pneumokokkstammene
(av ca. 100) som oftest gir invasive in-
feksjoner (sepsis, meningitt) hos små-
barn. Forekomsten av slike infeksjo-
ner økte jevnt i Norge i de siste årene
før vaksinen ble tatt i bruk. Etter
knapt to års bruk av vaksinen har det
vært en nedgang av alvorlig pneumo-
kokksykdom for de typene vaksinen
virker mot på over 70% hos barn
under 2 år. Ingen barn som har fått
minst 2 doser av vaksinen har fått al-
vorlig pneumokokksykdom (6). Fordi
små barn ofte har pneumokokker i
nese og svelg og er den viktigste kil-
den til spredning av bakteriene, har
andre land også sett nedgang i syk-
dom hos voksne (særlig foreldre- og
besteforeldregenerasjonen) når vaksi-
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nen har vært i bruk noen år. Norske tall antyder slike endring-
er også hos oss.
Vi skal heller ikke glemme at kopper er utryddet takket være
bruk av vaksine, at poliomyelitt, en de meste fryktede sykdom-
mene hos barn for 50 – 60 år siden, nå bare forekommer i en
håndfull land og at knapt noen i helse-Norge har sett difteri.
Men vi har også sett, i land ikke langt fra oss, at begge de to
siste sykdommene fort kan komme igjen hvis vi slutter å vaksi-
nere.

Er vaksinebivirkninger et problem?
Alle legemidler med god effekt kan gi bivirkninger. Det gjelder
også vaksiner. Lokalreaksjoner som smerter, rødhet og hevelse
og generelle reaksjoner som uvelhetsfølelse og feber kan ses et-
ter alle vaksiner, selv om de forekommer hyppigere etter noen
vaksiner enn etter andre. Det er viktig å forberede foreldre på
at dette vil kunne skje, men bivirkningene skaper vanligvis ikke
problemer. Utfordringene ligger i påstandene om at vaksinene
gir alvorlige skader, og kanskje gir mer skader enn de forebyg-
ger.

Noe av bakgrunnen ligger i ”forebyggingsparadokset”:
Gjennom vellykket forebygging blir sykdommen borte, og
uheldige bivirkninger av forebyggingen blir det eneste som er
synlig. Vaksiner har vært usedvanlig vellykket, men da må kra-
vet til sikkerhet være tilsvarende høyt. Hvis den aktuelle syk-
dommen virkelig ikke er noen trussel, er selv det at barnet su-
trer, er utilpass og har feber omkring 38 grader over natten en
uakseptabel reaksjon – hvis vi ikke hadde visst at sykdommene
ville komme igjen hvis vi sluttet å vaksinere.

Et annet moment er at barn (og voksne) kan bli syke når som
helst, også rett etter at de er vaksinert. Sykdommen opptrer
kanskje ikke fordi de ble vaksinert like før, men helt uavhengig
av dette. Småbarn har hyppige infeksjoner og skal være friske
på vaksinasjonstidspunktet. Statistisk sett er da risikoen for en
ny infeksjon like etter vaksinering stor – de har jo allerede vært
friske så lenge som man kan regne med. Dette har vært kalt
”the healthy vaccinee effect” (7), en tilsynelatende økt infek-
sjonsrisiko kort tid etter vaksinering.

Enda vanskeligere blir det når det dreier seg om mer alvorlige
sykdommer. Var dette et tilfeldig sammentreff eller hadde vak-
sinen skylden? Det er lett å forstå at for den som oppdager at et
tidligere friskt barn blir sykt kort etter vaksinering, er det nær-
liggende å tro at vaksinen var årsaken. Dette dreier seg ofte om
tilstander der den egentlig årsaken ikke er kjent. Epidemiolo-
giske undersøkelser kan vise at tilstanden ikke har blitt vanli-
gere etter at vaksinene kom i bruk, ikke forekommer hyppigere
hos vaksinerte enn hos uvaksinerte osv., men oftest vil det være
umulig å bevise at det ikke var noen sammenheng hos akkurat
den pasienten. Når media blir opptatt av saken og fokuserer på
barn med sykdom og foreldrenes opplevelser, vil leger med sto-
re tall fra epidemiologiske undersøkelser ha vanskelig for å
”konkurrere” om oppmerksomheten. Dette kjenner vi særlig
godt fra diskusjonen om MMR-vaksine og autisme (8, 9). Et



annet eksempel er diskusjonen om
den norske meningokokkvaksinen og
risikoen for myalgisk encephalitt
(ME), der resultater fra epidemiolo-
giske undersøkelser så langt ikke gir
holdepunkter for at det er noen års-
akssammenheng (10).

Vi kommer til å få flere slike situasjo-
ner dersom HPV-vaksinen blir inklu-
dert i vaksinasjonsprogrammet. Hvis
vi vaksinerer store grupper av unge
jenter, i en alder der vi vet at en del
sykdommer gir de første symptomene
(autoimmune sykdommer, diabetes,
MS, ME og mange flere), vil det opp-
tre sammentreff i tid: De første symp-
tomene kommer få dager eller uker
etter en av vaksinedosene. Det vi kan
gjøre for å forberede oss er å skaffe
best mulig oversikt over hvor stor
bakgrunnsforekomsten av slike syk-
dommer er, og å være forberedt på at
disse spørsmålene vil komme.

Gjør det noe om vi ikke når
alle?
Hver gang vi vaksinerer er målet å be-
skytte den personen som blir vaksi-
nert. Men når en vaksine inngår i
vaksinasjonsprogrammet, har vi nes-
ten alltid større mål enn det: Vaksine-
ring av mange skal redusere risikoen
også for dem som ikke er vaksinert.
Det oppnår vi gjennom to mekanis-
mer, færre smittekilder og færre mot-
takelige.

Færre smittekilder
Færre smittekilder kan vi oppnå
gjennom en vaksine som ikke bare
hindrer sykdom, men også hindrer
oss i å bære bakteriene / virusene i
nese og svelg. Hvis vi vaksinerer de
gruppene som er viktigst for å spre
smitten, vil smitterisikoen også redu-
seres for alle andre. Dette oppnår vi
når småbarn vaksineres mot pneu-
mokokker. I noen land velger de også
å vaksinere barn mot influensa bl.a.
for å hindre dem i å spre smitte til
personer i risikogruppene.

Færre mottakelige
Hvis praktisk talt hele befolkningen
er immun mot en sykdom, vil et virus

/ en bakterie ikke finne noen å angri-
pe og sykdommen vil spre seg lang-
somt, eller i beste fall dø ut av seg
selv. Det er forklaringen på at de ty-
piske barnesykdommene opptrådte i
epidemitopper med 2 – 5 års mellom-
rom og lavere aktivitet mellom top-
pene. I epidemiske år ble ”alle” syke. I
de neste årene var det så få mottakeli-
ge at sykdomsagens hadde dårlige
forhold, så risikoen for å bli smittet
var lav også for ikke-immune. Men
etter noen år var det igjen samlet opp
et reservoar av mottakelige personer,
og forholdene lå til rette for en ny
topp. Avstanden mellom toppene var
avhengig av hvor smittsom den aktu-
elle sykdommen var – jo flere perso-
ner hver syk person smitter, dess kor-
tere tid mellom epidemitoppene.

Ved å vaksinere tilstrekkelig mange
barn når de er ganske små, unngår vi
at det noen gang samler seg opp så
mange mottakelige at sykdommen
noen gang får fotfeste. Derved beskyt-
ter vi også de uvaksinerte.

Flokkeffekt
Disse to mekanismene utgjør til sam-
men det vi kaller flokkeffekt. Den før-
ste mekanismen vil virke bedre jo
flere vi når, men vil kunne ha en viss
effekt selv med dårlig vaksinasjons-

dekning. Den siste mekanismen er
imidlertid avhengig av at vi klarer å
gjøre så mange immune at sykdom-
men i praksis ikke får mulighet til å
spre seg. Hvis vi vaksinerer mange,
men ikke mange nok, vil sykdommen
fortsette å spre seg, bare lang-
sommere. En av konsekvensene vil
være at befolkningen gjennomsnittlig
vil rekke å bli eldre før de blir smittet.
For sykdommer med større risiko for
komplikasjoner hos ungdom / voksne
enn hos småbarn, kan derfor vaksina-
sjon med lav dekning føre til flere al-
vorlige komplikasjoner enn ingen
vaksinering. Det klassiske eksempelet
er røde hunder, som egentlig bare er
farlig for gravide. Hvis man vaksine-
rer mot røde hunder, men bare når
halvparten av befolkningen eller vel
det, vil den gjennomsnittlige alder når
en person blir smittet forskyves fra
småbarnsalder til tenårene. Dermed
vil risikoen for at en kvinne smittes
når hun er gravid, bli mye høyere enn
i en uvaksinert befolkning (11).

Hva kan vi vente oss på vaks-
inefronten?
Det har skjedd mye på vaksinefronten
de siste årene. Akkurat nå ligger
minst fire vaksiner i ”startgropen”:
Vaksine mot vannkopper, hepatitt B,
rotavirus og HPV-infeksjon.
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Vaksine mot vannkopper har vært til-
gjengelig i mange år, men har hittil
vært forbeholdt dem som har særlig
stor risiko for komplikasjoner etter
vannkopper. USA tok vaksinen inn i
programmet for over 10 år siden,
men i Europa har holdningen vært at
vannkopper er en så lite alvorlig syk-
dom at det ikke gir grunnlag for et
generelt vaksinasjonsprogram. En til-
leggsfaktor er at hvis barna vaksineres
mot vannkopper, vil ikke de voksne få
”boostret” sitt forsvar mot hvilende
vannkoppvirus, noe som kan øke risi-
koen for helvetesild hos dem. Men
det kan se ut til at flere europeiske
land er på glid, og spørsmålet bør
vurderes igjen med tanke på vårt vak-
sinasjonsprogram.

Vaksine mot hepatitt B har hittil ikke
blitt prioritert i Norge, fordi smitteri-
sikoen er liten for de aller fleste, men
vaksinen har vært et tilbud til dem
med noe høyere smitterisiko. Det lig-
ger nå en utredning i Helse- og om-
sorgsdepartementet som anbefaler at
hepatitt B-vaksinen tas inn i pro-
grammet, men den må veies opp mot
alle andre viktige og kostbare helsetil-
tak.

Vaksine mot rotavirus har eksistert i et
par år. Den er viktig på verdensbasis,
siden rotavirusdiaré er årsak til om-
kring 5 % av alle dødsfall hos barn
under fem år. Men vi vet ikke hvor
mye alvorlig sykdom rotavirus egent-
lig forårsaker her i landet. En under-
søkelse for å kartlegge det er i gang og
en arbeidsgruppe er klar til å utarbei-
de anbefalinger når datagrunnlaget
foreligger.

HPV-vaksine vil kunne spare mange
kvinner for forskrekkelsen ved å få
vite at en celleprøve fra livmorhalsen
viser forandringer som må følges opp,
for behandling av kreftforstadier med
påfølgende problemer med svanger-
skap og fødsler og til syvende og sist
for å utvike kreft i livmorhalsen. Ge-
vinstene er åpenbare, men de ligger
mange år frem i tid i forhold til vaksi-
nasjonstidspunktet. Denne tidsfor-

skyvningen, sammen med at effekten
vil være best ved å vaksinere unge
jenter mot noe de først blir smittet
med som voksne, er antagelig mye av
bakgrunnen for den diskusjonen som
har vært rundt vaksinen. Det er like-
vel grunn til å tro at dette blir den
første nye vaksinen i vaksinasjonspro-
grammet.

Det er andre vaksiner under utvik-
ling, men foreløpig kan det se ut til at
det vil ta flere år før noen av dem blir
tilgjengelige. Alle som behandler
spedbarn har et sterkt ønske om vak-
sine mot RSV. Det er vanskelig å få til,
ikke minst fordi en tidlig prøvevaksi-
ne på 1960-tallet ga god immunres-
pons, men mer alvorlig sykdom hos
de barna som var vaksinert. Derfor
går vaksineprodusentene meget lang-
somt og forsiktig frem i sine kliniske
utprøvinger.

På verdensbasis er de største beho-
vene bedre vaksine mot tuberkulose,
samt vaksine mot malaria, HIV og
flere diarésykdommer. Særlig ville en
tuberkulosevaksine som kunne hin-
dre latent tuberkulose i å bli reakti-
vert og gi sykdom hos unge voksne ha
en stor helseeffekt fort! Malaria- og
diaré-vaksiner er viktige for små
barn, siden disse sykdommene er
blant de viktigste dødsårsakene i store
deler av verden. HIV-vaksinene fikk
et tilbakeslag i år, fordi det viste seg at
en av de lovende kandidatene tvert i
mot økte sykdomsrisikoen hos de
vaksinerte. Det tvang forskerne til å
tenke helt nytt, men førte samtidig til
fornyet innsats og ikke minst til be-
vilgninger til vaksineutvikling. Vaksi-
nene kommer, men det er vanskelig å
vite om det vil ta fem, ti eller enda
flere år.

Hvordan sikre vaksinenes rol-
le i forebyggende helsear-
beid?
Helsesøstere, med kommuneleger /
fastleger som medspillere, er nøkkel-
personene i vaksinearbeidet. Dere er
de lokale autoritetene, og det er dere
folk tror på. Sentrale myndigheter
kan bidra med kunnskap og bak-
grunn, men vi når ikke frem til publi-
kum uten deres innsats. Så lenge dere
beholder pågangsmotet og overbevis-
ningen, forblir vaksinene vårt viktig-
ste forebyggende verktøy.
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”Barna nå for tiden er tyranner.
De trosser sine foreldre,
hiver maten i seg og
tyranniserer sine lærere.”

Sokrates ca. 450 f.Kr.
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Kort om brukerundersøkinga
Hensikten med undersøkinga var å
auke kunnskapen om brukarane sine
synspunkt på kva helsestasjonen bør
tilby/vera, og om dei er tilfreds med
dagens tilbud. Informasjonen fra bru-
karane har vore sentral i arbeidet
med å revidere helsestasjonsprogram-
met for helsestasjonene i Sandnes.

Metode
Vi spurte 436 foreldre om service, til-
fredshet, tilgjengelighet og innhaldet i
helsestasjonstilbudet.
Kvantitativ metode er i hovedsak
valgt. I tillegg har vi to opne spørsmål
for å få foreldras eigne utsagn på kva
dei treng av helseststasjonen, og kor-
leis dei er nøgd med tilbudet. Spørre-
skjemaet inneheld 20 spørsmål totalt.

Viktigste funn
På ein skala frå 1-6, der 6 er stor grad
av tilfredshet, var gjennomsnittssco-
ren på service 5,7, tilgjengelighet 5,1,
nok hjelp og støtte 5,4 og generell til-
fredshet 5,4 .
Gjennomsnittsscoren på om foresatte
synes det er passe antal faste avtaler
er 5,2, aktuelle og nyttige temaer 5,1,
god og nyttig info når ein ber om råd
5,3, helsesøster opptrer ikkje belæ-
rande 5,2 og lett å prate om vansker
og bekymringer 5,3. Svært få bruka-
rar i undersøkinga valgte svaralterna-
tiv 1, dvs heilt ueinig.
Brukarane ynskjer, som ved forrige

brukerundersøking, først og fremst
råd, veiledning og helseinformasjon. I
tillegg vil dei ha hjelp og støtte, helse-
kontroll og oppfølging.
Dei aller fleste av foreldra ynskjer at
helsesøster skal gi generell helseinfor-
masjon, og dei fleste vil møte i grup-
pe sammen med andre foreldre i no-
kre av rutinekonsultasjonane.

Helsesøster- samarbeidspart-
ner eller ekspert?
Veileder råder personell i helsesta-
sjonstenesta til å ta i bruk empower-
mentstrategier for å fremme med-
verknad. (Veileder: 2003,27).Vi for-
står av m.a. Veileder at sentrale myn-
digheiter ønsker at helsepersonell i
helsestasjonen skal vera samarbeids-
partner heller enn ekspert.
Funn i brukerundersøkinga gjorde at
vi på ny måtte reflektere over om vi
har rett balanse mellom desse.
Følgjande tankar er eit forsøk på å
problematisere omkring det sterke,-
og kanskje unyanserte presset mot
brukermedverknad.
Therese Andrews hevder i ei forele-
sing i Stavanger januar- 08, at ideolo-
gien om maktutjevning mellom forel-
dre og helsesøster ikkje er initiert av
foreldra sjølv, men er henta frå heilt
andre settingar der grupper av men-
neske vart undertrykte. Relevansen til
helsestasjonsarbeidet er derfor svært
usikker og lite dokumentert. Helsesta-
sjonen har i tillegg ein kontrollfunk-
sjon som kjem i konflikt med empo-
wermenttenkinga. Eit viktig spørsmål
blir difor om helsesøsters rolle i dag
har den optimale balansen mellom å
vera samarbeidspartner og ekspert.
Andrews finn i si undersøking av en-
dringer i den norske helsestasjonste-
nesta, at helsesøsters er i eit dilemma
mellom kravet om å påverke og kon-
trollere og foreldreautonomi (An-

drews i Dahle&Thorsen 2004). Dette
kan føre til ein uttydelig rolle både for
helsesøster og brukar. Ho undres over
om ein symetrisk maktrelasjon er det
foreldra ynskjer og treng, og om det
negative aspektet med ekspertrolla
først og fremst er knytt til råd og vei-
ledning presentert som sikker viten.
Det at foreldra i undersøkinga først
og fremst ynskjer råd, veiledning, in-
formasjon, hjelp og støtte, helsekon-
troll osv, oppfattes som eit ynskje om
ekspert heller enn samarbeidspartner.
Andrews hevder at fleire studier "viser
at det nettop er hovedtrekk ved ek-
spertrollen mange foreldre etterspør i
sitt møte med en tjeneste som helse-
stasajonstjenesten" (Andrews i Dah-
le&Thorsen 2004: 87). Det betyr like-
vel ikkje at helsesøster må opptre
autoritært. Helsestasjonen er eit fri-
villig tilbud, og ved å tilby alt som
ikkje kjem inn under kontrolloppgå-
va, treng desse prinsippa ikkje kome
særleg i konflikt. Erfaringa vår tilseier
at foreldre søker oss fordi dei har ei
forventning om at vi har meir kunn-
skap og erfaring enn dei sjølv har om
barns helse og utvikling, og at dei
med få unntak takker ja til det som
tilbys på helsestasjonen. Å opptre som
ein myndig fagperson som tek seg
bryet med å tilby, vise ulike alternativ
der foreldra sjølv velger, og legitimere
råd og undersøkingar ved å begrunne
og vise til kjelder, kan difor bli ei løy-
sing på dilemmaet ekspert- medverk-
nad.
Konsultasjonsgrupper i helsestasjo-
nen bygg på ideen om at foreldra
sjølv er ein viktig ressurs. I arbeidet
som helsesøster opplever eg å ha vore
"utsatt" for ein trend der fokus for
problemløysing i hovedsak ligg hjå
bruker. Jo meir helsesøster greier å
lene seg tilbake og sleppe foreldra til
med sine ressurser, jo betre. Ein kan
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lett få inntrykk av at helsesøster har som mål å vera
ein usynleg tilretteleggjar for at ressursene hjå foreldra
skal blomstre fritt. Forskrift for tenesta § 2-3 pålegg
helsestasjonen å gi både råd, veiledning og helseopp-
lysning. Når brukarane òg ynskjer det same, vert det
problematisk å velge dette bort til fordel for ein lite
begrunna veiledningstrend.
Ein konsekvens av å gå i retning ekspertrolla att, kan
vera at det ikkje er nok at helsesøster hjelper foreldra
til dialog og diskusjon seg imellom, men at ho i tillegg
må dele med seg sin kunnskap og sine vurderingar.
Ein annan konsekvens må vera at når foreldre spør,
skal dei få eit så klart svar som muleg. Å undre seg sa-
man med foreldra omkring vanskar kan vera nyttig i
enkelte situasjonar, men synes i hovedtrekk ikkje å
vera det foreldra ynskjer. Og det er vel lite brukar-
vennleg.
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Helsedirektoratet har en nasjonal
normerende rolle for helsetjenesten
på tvers av tjenestenivå. En måte å
ivareta denne rollen på er å utgi fagli-
ge retningslinjer. Faglige retningslin-
jer gir anbefalinger og råd om god
praksis basert på oppdatert kunnskap.

Arbeidet med nasjonale faglige ret-
ningslinjer for oppfølging av for tidlig
fødte barn ble satt i gang i 2005. En
arbeidsgruppe med tverrfaglig
sammensetning ble nedsatt for å bistå
Helsedirektoratet i dette arbeidet.
Trond Markestad, overlege i pediatri
og professor ved Universitetet i Ber-
gen har ledet arbeidet med retnings-
linjen.

Retningslinjen var ferdige sommeren
2007, og er sendt ut bl.a. til alle lan-
dets sykehus, helsestasjoner, barneha-
ger, skoler og PP-tjenester.

Målet med retningslinjen er å bidra
til en mer lik, målrettet og bedre opp-

følging av for tidlig fødte barn og de-
res familier etter at de er utskrevet fra
nyfødtavdelingen. Retningslinjen
henvender seg særlig til helsetjenes-
ten, men også til andre instanser som
har et oppfølgingsansvar for barn
som er født for tidlig.

Faglige retningslinjer skal alltid base-
res på oppdatert kunnskap. Nasjonalt
Kunnskapssenter for helsetjenesten
har oppsummert tilgjengelig forsk-
ningsbasert kunnskap på området.
De har utarbeidet en rapport (nr 07-
2006) som er å finne på
www.kunnskapssenteret.no

Hva vet vi om hvordan det
går med for tidlig fødte barn?
De fleste for tidlig fødte barn vokser
opp uten at de får spesielle vansker.
Det er likevel god dokumentasjon for
å slå fast at risikoen for å utvikle van-
sker er betydelig høyere for barn som
er født for tidlig enn barn født til rett
tid. Risikoen øker med avtagende al-
der og fødselsvekt.
Vanskene kan være fysiske, nevrolo-
giske, atferdsmessige, psykiske og
kognitive. Det er på denne bakgrunn
Helsedirektoratet anbefaler at denne
gruppe barn skal gis særskilt opp-
merksomhet.

Grafene gir en oversikt over fore-
komst av ulike funksjonsnedsettelser
hos for tidlig fødte barn. Tabellene er
hentet fra Helsedirektoratets ret-
ningslinjer, og tallene er utledet fra
flere kilder.

De første kolonner i fig. 1 viser den
totale prosentandel med lettere funk-
sjonsnedsettelser. Tabellen viser at alle
typer funksjonsnedsettelser øker pro-
porsjonalt med lavere fødselsvekt.

De første kolonner i fig. 2 viser den
totale prosentandel med alvorlige
funksjonsnedsettelser mens kolonne-
ne til høyre viser de som har cerebral
parese.

Tallene i fig. 3 viser at spesielt skjeling
forekommer betydelig hyppigere hos
barn med fødselsvekt under 1500 g
enn hos fullbårne.

Hva kan vi si om effekt av
tiltak?
Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten har forsøkt å besvare føl-
gende spørsmål gjennom søk i flere
databaser etter dokumentert kunn-
skap: Hva er effekten av forebyggende
tiltak, tidlig intervensjon og behand-
ling av for tidlig fødte barn med og
uten ulike funksjonsnedsettelser? Hva
er effekten av foreldrestøttende tiltak
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for familier med for tidlig fødte barn?

En av konklusjonene er at kunnska-
pen om effekt av tiltak er mangelfull.
Det finnes få gode studier, så derfor
bør det forskes mer. Retningslinjen
fra Helsedirektoratet fokuserer likevel
på noen områder når det gjelder til-
tak. Disse anbefalingene er basert på
den kunnskapen som det finnes do-
kumentasjon for, og på de vurdering-
er som er gjort av arbeidsgruppen
som har bistått Helsedirektoratet i ar-
beidet med retningslinjen.

Foreldrene må bli så trygge som mu-
lig i sin omsorgsutøvelse av barnet.
Det er god dokumentasjon for at det-
te gir gode utviklingsmuligheter for
barnet. Sykehuset må derfor legge til
rette for at foreldrene kan delta aktivt
i pleien og få god informasjon og
opplæring før hjemreise. Senere er det
viktig å møte foreldrenes usikkerhet
og bekymringer med relevante under-
søkelser og tiltak i første- eller andre-
linjetjenesten.

Dersom fagpersonell er usikre, kan
dette smitte over til foreldrene. Derfor
er det nødvendig å bedre kunnskapen
om for tidlig fødte barn hos aktuelt
personell

De funksjonsvansker for tidlig fødte
barn kan ha, krever ikke andre type
tiltak enn de tiltak som iverksettes for
andre barn med tilsvarende funk-
sjonsvansker selv om disse har en an-
nen årsak. Dette er viktig å merke seg
slik at man ikke etablerer særlige til-
tak for barn som er født for tidlig.

Helsedirektoratet
anbefaler likevel
en mer systema-
tisk oppfølging av
denne gruppen for
tidligst mulig å
kunne avdekke
ulike vansker som
vi vet at denne
gruppen har økt
risiko for å opple-
ve. Primærhelse-
tjenesten bør følge
alle for tidlig fødte
barn oftere enn

andre barn. Barn som vurderes å ha
spesielt høy risiko for utviklingsvan-
sker bør i tillegg følges regelmessig i
spesialisthelsetjenesten opp til 5 års
alder.

Anbefalt oppfølging i primær-
helsetjenesten
Primærhelsetjenesten har hovedan-
svaret for oppfølging av for tidlig fød-
te barn og deres familier. Disse bør
tilbys en mer omfattende og mer mål-
rettet oppfølging enn barn født til rett
tid, fra utskrivelse fra sykehuset og
opp i skolealder. Dette gjelder alle for
tidlig fødte barn som har vært innlagt
ved en nyfødtavdeling. Helsestasjonen
er en svært sentral instans som møter
barna og foreldrene regelmessig, og
hovedansvaret for primærhelsetjenes-
tens oppfølging vil ligge her.

Retningslinjen gir anbefalinger om
hva som bør ha spesiell fokus på ulike

alderstrinn. Videre anbefales det at
helsestasjonen bruker standardiserte
kartleggingsverktøy tilpasset barnets
alder når de skal vurdere utvikling og
vekst hos barnet. Dette vil gi en bedre
systematikk i oppfølgingen. Det er
ikke grunnlag for å anbefale noen
særskilte verktøy, men det gis eksem-
pler på ulike verktøy som kan brukes.

En av de viktigste oppgavene til helse-
stasjonen er å lytte til foreldrenes be-
kymringer og ta de på alvor. Trygge
fagfolk smitter over på foreldrene og
gjør de mer trygge i sin omsorgsutø-
velse. Helsestasjonen skal også invol-
vere andre instanser i kommunen når
det er grunnlag for det (fysioterapeut,
ergoterapeut, spesialpeda-
gog/psykolog med mer).

Spesialisthelsetjenesten avslutter sine
rutinemessige kontroller ved 5 års al-
der, og følger kun opp videre når det
er klar indikasjon for det. Det er der-
for viktig at førstelinjetjenesten gjør
en grundig vurdering av barna også i
skolealder, og at det er lav terskel for
ny henvisning til relevante instanser i
primær- og spesialisthelsetjenesten.

Anbefalt oppfølging i spesia-
listhelsetjenesten
Barn som har spesielt høy risiko for
utviklingsvansker bør i tillegg følges
regelmessig og systematisk opp til 5
års alder av spesialisthelsetjenesten.
Etter 5 års alder skal det gjøres en in-
dividuell vurdering av behovet for
fortsatt oppfølging. Hvilke barn dette
gjelder er nærmere definert i ret-
ningslinjen.

Oppfølgingen bør være tverrfaglig
fordi barnets vansker ofte er komp-
lekse og sammensatte. Tverrfaglighet
betyr at aktuelle fagpersoner samar-
beider om vurderinger og råd. Det er
ikke tilstrekkelig å møte fagpersonene
enkeltvis uten at disse samarbeider.
Kompetansen i spesialisthelsetjenes-
ten må omfatte fysisk, psykisk, språk-
lig og kognitiv utvikling. Lege, fysio-
terapeut, sykepleier, pedagog og
psykolog er sentrale. I tillegg bør det
være mulig å ha kontakt med ernæ-
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ringsfysiolog, barnepsykiater og
sosionom.

Ansvarsforhold mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten må avklares.
Samarbeid og gjensidig utveksling av
informasjon er helt nødvendig bl.a.
for å unngå dublering av tester og
undersøkelser.

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til
økt kompetanse i primærhelsetjenes-
ten. Derfor oppfordres barneavde-
lingene til å arrangere regelmessige
seminar for fagpersoner i kommune-
ne som har ansvaret for oppfølging av
for tidlig fødte barn.

Behov for mer kunnskap
Vi trenger mer kunnskap om for tid-
lig fødte barns og deres familiers sær-
skilte behov. Derfor arbeides det med
å inkludere oppfølgingsdata for barn
som følges i spesialisthelsetjenesten i
Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsre-

gister ved Rikshospitalet. Disse data
vil kunne gi mulighet for forskning
og fagutvikling på flere områder.

Bestilling
Faglige retningslinjer for oppfølging
av for tidlig fødte barn kan bestilles
hos Helsedirektoratet
v/Trykksaksekspedisjonen:
trykksak@helsedir.no eller på

tlf. 24 16 33 68. Bestillingsnummer er
IS-1419. Den finnes også på direkto-
ratets hjemmeside www.helsedir.no

Helsedirektoratet har ansvaret for å
oppdatere retningslinjen når det fore-
ligger ny kunnskap som kan gi
grunnlag for å endre anbefalingene i
retningslinjen.
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Ragnhild Alquist, helsesøster, IBCLC,
Nasjonalt kompetansesenter for am-
ming, Rikshospitalet
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn for Ammekyndig
helsestasjon
The Baby-Friendly Hospital Initiative
(BFHI) ble lansert av WHO/UNICEF
i 1991 for å fremme amming og tidlig
kontakt mellom mor og barn etter
fødsel. Dette er en strategi for å øke
verdens barns overlevelsesevne og re-
dusere sykdom (1,2). BFHI utarbeidet
faglige retningslinjer, 10 trinn for vel-
lykket amming, som er godt doku-
mentert (3).

Den norske oppfølgingen, kaldt Mor-
barn-vennlig initiativ (MBVI), startet
opp ved føde/barselavdelingene i 1993
(4). De 10 trinnene ble senere tilpas-
set neonatalavdelingene. I dag fødes
90 % av norske barn på en godkjent
Mor-barn-vennlig fødeenhet og 19 av
21 neonatalenheter er godkjent som
Mor-barn-vennlige (5).

Helt siden lanseringen av MBVI i
Norge har det vært ønske om å
videreføre dette til svangerskapsom-
sorgen og helsestasjonstjenesten i
kommunene. En arbeidsgruppe be-
stående av representanter fra Helse-

og sosialdirektoratet, Landsgruppa for
helsesøstre og representanter fra Na-
sjonalt kompetansesenter for am-
ming, ble nedsatt i 2005 for å utarbei-
de retningslinjer for å overføre MBVI
ut i kommunene.

Hensikten med prosjektet er at perso-
nalet ved helsestasjoner skal ha faglig
oppdatert kunnskap om amming slik
at mødre med behov for veiledning
skal få kvalifisert hjelp.

Det ble utarbeidet faglige retningslin-
jer for ammeveiledning ved helsesta-
sjoner kalt Ammekyndig helsestasjon
(6). Retningslinjene tar utgangspunkt
i WHO/UNICEFs 10 trinn for vellyk-
ket amming og er bearbeidet til seks
punkter som er tilpasset forholdene i
helsestasjonstjenesten. Målet er at
helsestasjonen utarbeider en amme-
prosedyre som dekker disse punktene
og som skal være en kvalitetsstandard
for den ammeveiledningen som blir
gitt til gravide og mødre.

––––––––––––––––––––––––––––––
Faglige retningslinjer for
ammeveiledning ved helse-
stasjoner
En helsestasjon som arbeider for å
beskytte, fremme og støtte amming
skal:

1. Ha en skriftlig ammeprosedyre
som rutinemessig formidles til alt
helsepersonell ved helsestasjonen.

2. Tilby opplæring slik at det er mulig
for personalet å følge denne prose-
dyren.

3. Bidra til å spre informasjon til gra-
vide om fordelene ved brysternæ-
ring og om hva de kan gjøre for å
få til ammingen.

4. Bidra til at det etableres en enhetlig
arbeidende tiltakskjede mellom
svangerskapsomsorgen,

føde/barsel/neonatalavdelinger og
helsestasjonen. Helsestasjonen bør
informere om Ammehjelpen.

5. Veilede mødrene i hvordan de kan
amme, og hvordan de kan opprett-
holde melkeproduksjonen.

6. Bidra til at mødre får den hjelpen
de trenger slik at barnet kan full-
ammes i seks måneder. Etter intro-
duksjon av fast føde bør ammingen
fortsette ut det første leveåret eller
så lenge mor og barn ønsker det.

––––––––––––––––––––––––––––––

Det er god dokumentasjon for at
BFHI øker andel barn som får mors-
melk, og at ammeveiledning øker
lengden barn blir ammet (7, 8).
Norske mødre er motivert for å
amme, men undersøkelser viser at ca
hver fjerde kvinne har behov for vei-
ledning etter hjemreise (9). Den korte
liggetiden på barsel legger et større
ansvar på helsestasjonene. Derfor er
det viktig å utarbeide gode rutiner for
utveksling av informasjon mellom
svangerskapsomsorgen, føde- barsel
avdelingene og helsestasjonene slik at
helsestasjonen kommer tidlig inn for
å avdekke behov for ammeveiledning.

Et nasjonalt løft
I Regjeringens handlingsplan for bed-
re kosthold i befolkningen (2007-
2011), er Ammekyndig helsestasjon et
av de 70 tiltakene i planen (10). Som
et ledd i å styrke sped- og småbarn-
sernæringen har Helse- og omsorgs-
departementet bevilget midler til å
holde konferanser i alle landets fylker.
Nasjonalt kompetansesenter for am-
ming i samarbeid med Helsedirekto-
ratet tilbyr to dagers konferanser i
regi av Fylkesmannen. Fylkeskontak-
ter i Landsgruppa for helsesøstre er
viktige pådrivere både for å få konfe-
ranser ut i fylkene og for å få helse-

HELSESØSTRE – NR. 3-2008 21

HELSESTASJON

AMMEKYNDIG HELSESTASJON
Mor-barn-vennlig initiativ til helsestasjonene



søstre og jordmødre i kommunehel-
setjenesten til å melde seg på.

Siden høsten 2007 har det blitt
gjennomført ti konferanser, og repre-
sentanter fra nærmest alle kommuner
i disse fylkene har vært tilstede. Her
er noen sitater fra deltakernes evalue-
ringer:

”Utrolig inspirerende og lærerikt!
Kurset har gitt motivasjon for å
iverksette tiltak for å bedre amme-
veiledning ved helsestasjonen og inn-
lede et arbeid i forhold til en amme-
kyndig helsestasjon.”

”Supert, endelig et kurs direkte rettet
mot helsesøsters jobb og hverdag.”

”Svært matnyttig kurs som jeg har
stor nytte av i mitt videre arbeid som
jordmor. Øker interessen og ønske
om å jobbe mer med temaet.”

”Som leder har jeg fått et godt opp-
legg for å legge til rette for å bli god-
kjent som Ammekyndig helsesta-
sjon.”

Så nær som i alle fylker hvor konfe-
ranser er avholdt, har helsestasjoner
startet opp arbeidet med å utarbeide

faglige retningslinjer for amming i
deres kommuner.

Det er fastsatt datoer for gjennomfø-
ring av konferanser i Hedmark, Tele-
mark, Sogn og Fjordane, Nordland og
Nord-Trøndelag. Østfold, Vestfold og
Finnmark har ikke avtalt noen dato
for konferansene enda. Informasjon
om konferansene finnes på Fylkes-
mannens hjemmesider
www.fylkesmannen.no

Erfaringer fra arbeidet mot
godkjenning
Vest-Agder holdt sin konferanse i no-
vember 2007 og flere helsestasjoner
meldte sin interesse for å arbeide mot
Ammekyndig helsestasjon etter kon-
feransen.
Hårnes, Strømme og Tveit helsesta-
sjon i Kristiansand kommune startet
opp våren 2008. Ledende helsesøster
Merete Pettersen og kommunejord-
mor Solveig Madland gir her noen
synspunkter på hvordan de opplever
å være i denne prosessen.

Ledende helsesøster Merete Pettersen
forteller: Vi jobber mye med ammevei-
ledning og synes det er fint å få kvali-
tetssikret dette arbeidet. Gjennom Am-
meveiledning trinn1-4 ved Nasjonalt

kompetansesenter for amming, fikk vi
et faglig påfyll som har gjort oss enda
tryggere på veiledningen vi gir.
Det var jordmor Solveig Madland som
tok initiativet til å dra dette i gang.
Dette har jeg ventet på lenge fordi jeg
er opptatt av amming og har vært en-
gasjert i MBVI ved føde/barsel avde-
lingene i landet, sier Solveig. Jeg tror
denne satsingen kom på en gunstig tid,
da vi er opptatt av kvalitet, og vi ser på
MBVI som et godt redskap for målbart
arbeid. Hun opplever at dette arbeidet
har engasjert og samlet de ansatte ved
helsestasjonen.
Som leder har Merete hovedansvaret
for det faglige innholdet i helsestasjone-
ne. Det ble laget en arbeidsgruppe be-
stående av henne, jordmor Solveig
Madland og helsesøster May-Eva
Nordland som driver prosessen. De vil
også ha ansvar i forhold til framdrift og
oppfølging seinere.
Langt de fleste helsesøstrene har nylig
gjennomført Ammeveiledning trinn1-4
på NKA. Det er mange helsesøstre hos
oss som har jobbet lenge og har lang er-
faring og kompetanse på dette feltet. I
tillegg har jordmor stor kompetanse og
brenner for dette, forteller Merete.
Solveig opplever at det har vært viktig
at alle har fått oppdatert kunnskap
gjennom kursene samtidig som de har
jobbet med ammeprosedyren. Dette har
gitt gode faglige diskusjoner.

Ved spørsmål i forhold til hvordan de
har organisert og fordelt arbeidsopp-
gavene forteller Merete: Vi i arbeids-
gruppen startet med å sette i gang am-
mekartleggingen, som alle helsesøstrene
var med på. Vi tok også ansvar for å
telle opp å sende inn resultatet samt
svare på spørsmålene i forkant om for-
holdene rundt ammeveiledningen ved
helsestasjonene våre. Deretter var alle
som veileder ved helsestasjonen sam-
men i to dager på hytta til jordmora
vår hvor vi startet opp med å skrive
prosedyren. Der fordelte vi de ulike
punktene mellom oss i grupper.Den en-
kelte gruppe tok ansvar for å skrive
"sitt" punkt og fremstilte det på neste
møte. I etterkant var vi alle samlet i to
halve dager for å gjennomgå og bli eni-
ge om det endelige forslaget. Solveig har
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tatt ansvar for å renskrive og ferdiggjø-
re prosedyren.
Arbeidsgruppen laget en framdriftsplan
og målet var at prosedyren skulle være
klar for innsending til NKA før som-
merferien. Nå har vi sendt inn forslag
til prosedyren. Vi har fått positiv
tilbakemelding med noen forslag til
justering som vi ønsker å ta tak i rett
etter ferien. Vi håper at vi sitter med en
godkjenning i løpet av høsten, forteller
Merete.

En av arbeidsoppgavene på veien mot
Ammekyndig helsestasjon er å regis-
trere ammeforekomst over en tidspe-
riode ved helsestasjonen. Jeg spurte
om de hadde gjort seg noen tanker
rund resultatene?
Det vi fant stemmer ganske godt med
tallene for hele landet. Det var litt
overraskende at ikke flere fullammer de
første 5 måndene og at så mange slut-
ter å amme før et år. Kriteriene for
fullamming er strenge. Vi vet jo at en
del flere barn enn det denne statistik-
ken viser får morsmelk i tillegg til an-
nen mat. Jeg tror, og det er vår erfa-
ring, at tidlig hjemreise fra barsel er
noe av årsaken til at en del mødre gir
opp amming før de er ordentlig kom-
met igang. Derfor er dette med tidlig
kontakt med helsestasjon og fokus på
dette også fra sykehusets side viktig,
framhever Merete.

Har dere noen tanker rundt grunner
for tidlig ammeslutt?
Vi så at det var en del som begynte
med tillegg på kvelden rundt fire må-
neder for å få barnet til å sove lengre.
Der har vi en utfordring i forhold til
informasjon. Men det er viktig å spille
på lag med mor og ikke tråkke over
hennes grenser. Der hvor mødrene har
store ammeproblemer, ser vi at det er
viktig å støtte opp om de som vil fort-
sette, og å motivere for å kombinere
amming og tillegg. Jeg opplever at vi er
gode til det, sier Solveig.

Merete Pettersen synes det har vært gøy
å oppdage at de hadde mange gode ru-
tiner inne i forhold til faglige retnings-
linjer for ammeveiledning når de
startet opp med prosessen. Det å bli

enda mer spesifikke i kartlegging av
ammesituasjonen og ammeproblemene,
gir oss muligheter for å gi bedre veiled-
ning. Hun opplever at det er mange
ting som spiller inn for at ammingen
skal fungere. Hun synes at arbeidet har
gått veldig greit hittil, og at det ikke
har vært alt for mye jobb. Dette arbei-
det gir et viktig fokus på amming og en
god kvalitetssikring, fremhever hun.

Solveig Madland opplever at det er vik-
tig å få alle med i prosessen slik at de
får et eierskap til ammeprosedyren. Det
at alle fikk gå på ammekurs ga et godt
faglig grunnlag for arbeidet, mener
hun. Det er opprettet et samarbeid
mellom sykehuset og helsestasjonene
ved at alle ansatte ved helsestasjonene
hospiterer en dag ved barselpoliklinik-
ken for å få praktisk opplæring i am-
ming. Dette medfører at personalet i
alle ledd har kjennskap til hvilken in-
formasjon som blir gitt i forkant og
etterkant av fødsel. Hun opplever også
at de har et godt samarbeid mellom
jordmortjenesten og helsesøstertjenesten
i kommunen. Hennes ønske er at det
skal være en rød tråd når det gjelder
fokus på amming fra svangerskapet,
gjennom fødsel og barsel og tilbake til
helsestasjonen. Kvinner trenger hjelp på
forskjellige nivåer både i graviditeten
og etter fødsel. Derfor er det så viktig å
sikre tidlig kontakt med helsestasjonen
etter fødsel, framhever hun.

Erfaringsmessig viser det seg at der
prosessen er forankret hos ledelsen,
går arbeidet lettere. De fleste kommu-
ner har utnevnt en arbeidsgruppe
med representanter av helsesøstre og
jordmødre som driver prosessen og
utarbeider faglige retningslinjer i
samarbeid med de ansatte. Styrking
av den ammefaglige kunnskapen i
personalgruppen, gir grunnlag for
gode diskusjoner i utarbeiding av am-
meprosedyren. For at en prosedyre
skal være et godt arbeidsredskap bør
alle være med i prosessen når denne
utarbeides. Endringsarbeid og faglig
oppdatering tar tid og er lærerikt, noe
som går igjen i tilbakemeldingene fra
de som er i gang.

Brukernes bekreftelse er av-
gjørende
Når ammeprosedyren er godkjent av
Nasjonalt kompetansesenter for am-
ming, skal denne implementeres. To
til tre måneder etter implementering,
gjøres en anonym brukerundersøkelse
blant gravide etter 28. svangerskapsu-
ke og til foreldre med 6 ukers gamle
spedbarn. Endelig sertifisering som
Ammekyndig helsestasjon bygger på
godkjenning av den skriftlige amme-
prosedyren og resultatene av bruker-
undersøkelsen.

Flere helsestasjoner er i prosess, og vi
regner med at de første vil bli god-
kjent i løpet av høsten.

Dersom noen lesere har spørsmål el-
ler ønsker å starte opp prosessen,
kontakt Nasjonalt kompetansesenter
for amming pr e-post:
ragnhild.alquist@rikshospitalet.no el-
ler telefon: 23 07 54 04 for mer infor-
masjon.
Nyttig informasjon finnes også på vår
hjemmeside www.rikshospitalet.no
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Sammendrag:
Hensikten med dette litteraturstudiet
var å se på hvordan skolehelsesøster
kan bidra til å forebygge mobbing i
barneskolen. Forebygge ved å samar-
beide med skolens personale, forel-
drene og elevene selv. Mobbing er en
tilstand av psykisk og/ eller fysisk
ubalanse i styrkeforholdet mellom
den som mobbes og den som mob-
ber. Dan Olweus har utarbeidet et
antimobbe program, hovedsaklig ba-
sert på å jobbe med elevene før mob-
bing oppstår.

Mobbing i skolen er ikke bare et pro-
blem for dem som blir mobbet, men
også for hele skolemiljøet og de som
mobber. Mobbing kan bestå i verbale
utsagn eller fysiske trusler. I tillegg
kan mobbing bestå av utestenging/
ekskludering fra elevgruppen.

Utstrekningen av mobbing avhenger
av aggressjonsnivået til elevene, fami-
liens tilstand og hvordan miljøet rea-
gerer på utfordringen. Skolehelsesøs-
ter er en del av skolesystemet, og
samarbeider med skolens personale.
Jeg har sett på hvordan hun kan bidra
til å forebygge mobbing ved å bruke
veiledning i forhold til både elever og
foreldre, samt å være en synlig del i
skolemiljøet blant annet i inspek-
sjonsordningen.

Nøkkelord:
mobbing,
skolehelsesøster,
veiledning,
primær forebygging,
empowerment.

1. INTRODUKSJON
Norge har fått en egen lov for elevene
som heter ”Elevenes skolemiljø-kap.
9a i opplæringsloven” og er en lov-
hjemmel mot mobbing i skolen. Og i
2002 undertegnet regjeringen Mani-
fest mot mobbing, hvilket innebærer
at det skal være nulltoleranse for
mobbing (1). I 2007 ble det gjort en
elevundersøkelse i Norge i regi av ut-
danningsdirektoratet som var lands-
omfattende og nettbasert. Elevene fra
grunnskolen og videregående skole
skulle vurdere sitt læringsmiljø.
23,4% av elevene svarte at de var blitt
mobbet på skolen de siste månedene
og 22% svarte at de hadde vært med
på å mobbe andre. Disse tallene gjel-
der barnetrinnet (2). Fysiske plager
for den som mobbes kan være hode-
pine, magevondt, vondt i nakken og
svimmelhet. Psykiske plager kan være
dårlig humør, irritabilitet, nervøsitet
og søvnvansker (3). Mobberne har
negativ atferd som kan føre til hær-
verk, konflikter med politiet, nasking,
alkoholbruk og skulking (4). Under-
søkelser viser at forebygging av mob-
bing i skolen også er forebyggende av
senere aggresjon og vold (5).

Forskningsartiklene jeg har brukt har
jeg funnet ved å bruke helsebibliote-
ket. Jeg har hovedsaklig brukt databa-
sene psykinfo og cinahl, og søkeor-
dene har vært bullying, elementary
school, school nurse og preventive
både alene og i kombinasjon med
hverandre. I tillegg har jeg gjort ma-
nuelle søk i artiklenes referanser.

2. TEORI
Det finnes forskjellige definisjoner av
mobbing, men jeg vil i det følgende
forholde meg til psykolog Dan Ol-
weus definisjon:
”En person er mobbet eller plaget når
han eller hun, gjentatte ganger og
over en viss tid, blir utsatt for nega-
tive handlinger fra en eller flere andre
personer.” (6)

Olweus bruker uttrykket ”negative
handlinger” i definisjonen om mob-
bing. Disse kan utføres verbalt eller
gjennom fysisk kontakt (7). Han skil-
ler også mellom direkte- og indirekte
mobbing. Ved direkte mobbing er det
forholdsvis åpne angrep på offeret,
men ved indirekte mobbing blir offe-
ret utestengt eller isolert fra venne-
gjengen. Det er de yngre og svakere
elevene som er mest utsatt for mob-
bing (7).

Et skolemiljø som bidrar til mindre
problematferd og mobbing, kan ka-
rakteriseres ved at den enkelte elev får
utfordringer på sitt nivå (1). Elevene
kan for eksempel få konkrete utfor-
dringer i forhold til å forebygge mob-
bing. Avgjørende betydning for å re-
dusere og forebygge mobbing er sko-
lepersonalets holdninger, hvordan ru-
tiner og atferd blir styrt og kanalisert
inn i akseptable former. Det er også
viktig at aktiviteten mot mobbing
ikke er tilfeldig. Mobbing kan oppstå
overalt der flere elever er sammen, og
det bør finnes permanent beredskap
til å motarbeide slike tendenser. Mob-
bingens vesen er slik at det må tiltak
til for å stoppe den (7).

Ansatte i skolehelsetjenesten må være
inkludert i skolemiljøet for å kunne
samarbeide med for eksempel elever
og lærere (8). ” Skolehelsetjenesten
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skal arbeide for å fremme elevers to-
tale helse og forebygge sykdom, skade
og lyte.” (9)

3. FUNN OG DISKUSJON
Dan Olweus er professor i psykologi,
og betegnes som grunnleggeren av
mobbing som forskningsfelt. Han har
utformet et tiltaksprogram mot mob-
bing som ikke tar utgangspunkt i
konfliktløsning, men i forebygging.

Det er dokumentert 50% nedgang i
rapporterte mobber/offer problemer i
Det første Bergen prosjektet fra
1983–1985 og 38–21% nedgang i Det
nye Bergen prosjektet fra 1997–1998
blant 3200 elever. Grunnen til at ned-
gangen her er lavere kan være at det
året ble det innført ny rammeplan i
skolen med skolestart for seks åring-
ene, og mye fokus ble vendt mot det.
Også i Oslo prosjektet 1999–2000 ser
vi en nedgang på 40% for mobbede,
og en nedgang på 50% for de som
mobbet (4).

Tverrfaglig samarbeid er når flere yr-
kesgrupper arbeider sammen på tvers
av faggrenser for å nå et felles mål
(10). Den nye opplæringsloven krever
at skolene skal arbeide systematisk
med oppfølging av elevenes skolemil-
jø. Elevene og foreldrene kan klage på
forhold ved skolemiljøet som de ikke
er fornøyde med. Skoleledelsens an-
svar er at rutinene ved skolen er så
gode at eventuelle krenkelser kan av-
sløres raskt, og at tiltakene er effektive
(11). Skoleledelsen kan også påvirke
de ansattes holdninger og atferd ved å
sette anti-mobbe arbeid på skolens
agenda, ta initiativ til felles møter
med de ansatte og foreldrene og sørge
for klare retningslinjer for organise-
ringen av tilsynsordningen i friminut-
tene for eksempel (4).

Et tiltak i Olweus tiltaksplan på skole-
nivå er studiedag, hvor helsesøster
bør delta. Målet med denne studieda-
gen er å komme frem til en overord-
net handlingsplan mot mobbing (7).
Forskningen til Olweus viser at hold-
ningen blant lærere til mobbing kan
ha betydning for i hvilken grad tiltak

blir iverksatt (12). Det er flest lærere
ved skolen, slik at de er en viktig
gruppe for helsesøster å samarbeide
med. Skolehelsesøster er i en unik po-
sisjon for å identifisere og hjelpe til å
redusere mobbing i skolen (13). Hun
har helsefaglig bakgrunn, og kan
gjenkjenne de som mobber og de som
er i faresonen for å bli mobbet og hun
kan sette i verk tiltak for å styrke de-
res selvbilde. For å gjøre noe må hun
også vedkjenne seg at mobbing er
problematisk, og traumatisk for
mange elever, og ha kunnskap om til-
tak for å forebygge (13). Helsesøster
kan være den personen som mottar
rapporter om mobbing fra elevene.
Olweus mener at et tiltak som kon-
takttelefon også kan opprettes (7), og
helsesøster kan være den personen
elevene ønsker å snakke med. Helse-
søster må jobbe sammen med skole
administrasjonen for å gjøre noe med
problematikken. En enhetlig-skole til-
nærming som involverer elevene, for-
eldrene, ansatte, ledelsen og lokal-
samfunnet er mer effektivt enn å
nærme seg problemet på egenhånd
(13).

Helsesøster har veilederkompetanse,
og kan bruke veiledning for å oppnå
empowerment.
Høyskolelektor Sidsel Tveitens defini-
nerer veiledning slik:
”Veiledning er en formell, relasjonell
og pedagogisk istandsettelsesprosess
rettet mot styrking av veisøkerens
mestringskompetanse, gjennom en
dialog basert på kunnskap og huma-
nistiske verdier.” (14)

Helsesøster er en del av skolen
gjennom skolehelsetjenesten og skal
være med på å fremme barn og unges
helse. Og i skolehelsetjenesten må det
brukes metoder som fører til at forel-
dre og barn blir positivt i stand til å
påvirke egen helse, trivsel og mestring
(8).
I § 9 a i opplæringsloven om elevenes
skolemiljø står det: ”..alle elevar i
grunnskolar og videregåande skolar
har rett til eit godt fysisk og psykoso-
sialt miljø som fremjar helse, trivsel
og læring.”(11 ). Elevene og forel-

drene har fått større grad av bruker-
medvirkning og bedre klageadgang.
Og brukermedvirkning kan oppnås
gjennom veiledning, ved at den som
veiledes oppdager og lærer (15). Det
er læreren som har hovedansvaret for
klassene eller basisgruppene, slik at
helsesøster må samarbeide med lærer.
Helsesøster kan bidra med individu-
elle samtaler og gruppesamtaler. I til-
legg kan hun ta opp temaet mobbing
og betydningen av venner på et gene-
relt grunnlag på de vanlige konsulta-
sjonene, allerede på helsestasjonen.

”If you can empower children, you
can make the world a better place”
(16). Alle elever har rett til ikke å bli
sjikanert gjennom krenkende ord og
handlinger, som for eksempel mob-
bing. Mobbing kan påvirke det sosiale
miljøet på skolen og kan skape et mil-
jø preget av frykt blant elevene, og
hemme deres læringsmuligheter og
kan føre til antisosial oppførsel. Mob-
bing kan også innebære utestengelse
fra klassegruppen. I tillegg skaper det
en frykt blant de som ikke mobbes
for at de kan bli mobbeofre (13). De
som mobbes har færre nære venner
enn de som ikke mobbes. Helsesøster
kan bidra med informasjon om vik-
tigheten av venner og nettverksbyg-
ging. Og det kan være hun som har
det nødvendige engasjementet. Hel-
sesøster kan være med i klasseråd,
hvor temaet kan være mobbing. Hun
kan tilpasse undervisningen om mob-
bing aldersgruppen, hva det er og de
ulike formene og hva som kan gjøres
for å forebygge. Spesielt viktig kan det
være å konkretisere indirekte mob-
bing, som kanskje ikke blir sett på
som mobbing av elevene, som kan
gjøres ved rollespill. Det å utelate
noen i leken er indirekte mobbing, og
helsesøster kan bidra til bevisstgjø-
ring på det, dette kan også gjøres
gruppevis. Så kan det i fellesskap skri-
ves tydelige og forpliktende regler og
bli enige om ros og sanksjoner (7).

Foreldrene har rettigheter om et godt
skolemiljø for barna sine ut fra opp-
læringsloven, men det er foreldrene
som har hovedansvaret for sine barns
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utvikling og opplæring. Foreldrene og
de ansatte i skolen må jobbe sammen
for et godt læringsmiljø som er fritt
for mobbing (15). Helsesøster med
sin faglige bakgrunn kan være en del
av foreldremøte på en aktiv måte. Vi
vet for eksempel at engstelige og usi-
kre barn kan utvikles til mobbeofre,
og det er viktig at deres selvbilde styr-
kes. Det er viktig at foreldrene til dis-
se barna forsøker å hjelpe dem til
større selvstendighet, bedre selvtillit
og evne til å gjøre seg gjeldene blant
venner (7). Denne kunnskapen er det
viktig at foreldrene får ta del i slik at
de kan jobbe aktivt hvis de oppdager
at de har barn i ”faresonen”. Mobber-
ne er elever som er aggressive mot ka-
merater, lærere og foreldre. De er
også mer impulsive og har sterkere
behov for kontroll av andre. I tillegg
er de generelt mer positive til bruk av
vold. De har også liten medfølelse
med ofre for mobbing, og har
gjennomsnittlig eller forholdsvis posi-
tiv vurdering av seg selv. Når det gjel-
der gutter som mobber er de gjerne
sterkere enn kameratene, og spesielt
de som mobbes (7). Helsesøster kan
veilede om at oppvekstvilkår med
kjærlighet og engasjement, klare
grenser for hva som er tillatt og ikke-
tillatt oppførsel og anvending av ikke-
fysiske oppdragelsesmetoder, skaper
harmoniske og selvstendige barn (7).
Her har helsesøster en helt unik rolle,
fordi hun gjerne har fulgt barna og
deres familie helt fra de var på helse-
stasjonen. Hun har også kunnskap
om at hvordan barnet og familien har
det, kan påvirke helsen.

Et annet tiltak på skolenivå er bedre
inspeksjonssystem og økt inngripen i
friminuttene. Det er viktig at skolen
har godt tilsyn med elevenes aktivite-
ter i friminuttene. Og det holder ikke
at de voksne befinner seg ute, de må
være innstilt på å gripe inn raskt og
bestemt i mobbingssituasjoner, også
der det kun er mistanke om mobbing
(7). For å kunne gripe inn i slike situ-
asjoner kreves det at man har kunn-
skap om hva mobbing er, spesielt in-
direkte mobbing. Ut fra tonefall, mi-
nespill og atmosfæren under aktivite-

tene kan det avgjøres om det er ”på
gøy”. Når de voksne griper inn be-
stemt og konsekvent, viser de hold-
ningen at mobbing ikke aksepteres.
Elevene som observerer situasjonene
ser i praksis at det ikke er akseptert
med mobbing. Hvis man unnlater å
gripe inn innebærer det en godkjen-
ning av mobbernes oppførsel (7).
Også der helsesøster observerer elever
som ikke er med i leken, bør hun
oppsøke vedkommende og høre hvor-
dan barnet har det, og hun kan aktivt
inkludere barnet med andre. Det fin-
nes elever som iblant deltar i mob-
bing, men som ikke selv tar initiati-
vet. De kalles passive mobbere eller
medløpere. Som gruppe kan de være
usikre og engstelige. Hvis elevene ikke
ser negative reaksjoner fra de voksne
på mobbingen, kan deres egne hem-
ninger for aggressiv oppførsel svekkes
(7). Med slik kunnskap har helsesøs-
ter mye å bidra med hvis hun er en
del av skolens inspeksjonssystem, og
elevene ser i praksis engasjement i
forhold til arbeidet som er blitt gjort
klassevis eller gruppevis.

4. KONKLUSJON
Vi vet at faktorer som skaper mob-
bingsproblem er dårlige oppvekstvil-
kår for barn, visse former for barne-
oppdragelse og familieproblemer. Vi
vet også at der hvor det er elever sam-
let, er det fare for mobbing, og målet
om null mobbing vanskeliggjøres hvis
mobbing sees på som et isolert pro-
blem. Derfor bør ikke arbeidet mot
mobbing være tilfeldig, men systema-
tisk og vedvarende både blant elevene
og de voksne. Det er de voksnes enga-
sjement som blir avgjørende for vel-
lykket gjennomføring av tiltakspro-
gram mot mobbing.
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Handlingsveileder
for kommunene

Handlingsveileder om rusrelatert
arbeid i kommunen er nå lagt ut på
www.borgestadklinikken.no Dette
er en handlingsveileder som er ut-
viklet i forbindelse med TIGRIS-
prosjektet (omtalt i Helsesøstre nr. 2
2008) og som kan lastes ned fra net-
tet.

Handlingsveilederen består av totalt
7 deler, hvorav del 3B omhandler
helsesøstertjenesten. Denne delen
har fokus på konsultasjoner på hel-
sestasjonen, men gir også mange
innspill til hvordan alminneliggjøre
og synliggjøre rus som et viktig
tema, ta opp bekymring etc.
Håper dette er et verktøy som finner
sin anvendelse på mange helsesta-
sjoner.
Evt. innspill og kommentarer kan
sendes til:
helga.melkeraen@ladebs.no
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”Kjærlighet og Grenser ga oss foreldre
en fin mulighet til å ta opp temaer som
kan være vanskelige å snakke om”.
”Barn og vokse har kommet mye nær-
mere hverandre”. ”Vi lærte mye om oss
selv og barna våre”.

Dette er noen typiske utsagn fra for-
eldre som deltok i forebyggingspro-
grammet ”Kjærlighet og Grenser” i
Larvik og Sandefjord1. Fra elevene i 7
klasse har vi sakset følgene utsagn et-
ter deltakelse i programmet:

”Bra, for da var familien samlet, og det
var hyggelig”. ”Bra, fordi det styrket
meg til å stole på foreldrene mine”. Jeg
lærte at foreldrene mine er mye mer
glad i meg enn jeg trodde”. ”Jeg fikk se
framtiden min”.

Hva er Kjærlighet og
Grenser?
Kjærlighet og Grenser er et rusmid-
delforebyggende familieprogram som
samtidig retter seg mot både ung-
dommer i alderen 10 til 14 år og de-
res foreldre.

Navnet på programmet – Kjærlighet
og Grenser – viser til de to sentrale

elementene som det arbeides med
både hos foreldrene og ungdommene.
Under kjærlighetsdimensjonen tar
programmet sikte på å styrke kom-
munikasjonen i familien, på å utvikle
sterkere familiebånd og bidra til at re-
lasjonene familiemedlemmene imel-
lom blir bedre. Grenser viser til at det
må være tydelighet på hva familien
har av regler, og at foreldrene påtar
seg og får forståelse for at de skal ha
en klar voksenrolle overfor ungdom-
mene. Ungdommen blir også trenet i
å være tydelige i hva de ønsker å være
med på sammen med andre ungdom-
mer og trenet i å stå imot vennepress.

Programmet bygger på den nyere re-
siliensforskningen omkring beskyttel-
ses- og risikofaktorer i relasjonen
mellom foreldre og barn. I denne
forskningen2 nevnes følgende beskyt-
telses-faktorer hos foreldrene: Positiv
foreldre-barn følelser, støttende invol-
vering fra foreldrene, aldersadekvate
forventninger, formidling av familiens
regler og at foreldrene følger med i
foreldrenes aktiviteter utenfor hjem-
met. For ungdommene vil det være
en beskyttelse at de har: En positiv
framtidsorientering, ferdigheter til å
stå imot press fra jevnaldrende, posi-
tive relasjoner til andre, positiv kon-
troll med følelser og at de har empati
med sine foreldre.

Risikofaktorer hos foreldrene kan
være: Krevende og avvisende atferd
overfor sine barn, svak ”barneoppdra-
gelse”, streng og upassende disipline-
ring og mangelfull formidling av re-
gler. Hos ungdommene vil det være
en risiko dersom: De er aggressive, er
preget av mye angst, har et vanskelig
temperament eller er utsatt for vold,
omsorgssvikt, overgrep eller andre
traumatiske opplevelser.

Programmet har som mål å styrke be-
skyttelsesfaktorene og å svekke risiko-
faktorene. Et sentralt tema i program-
met er også hvordan en kan forebygge
tidlig og uheldig bruk av tobakk, al-
kohol og andre rusmidler.

Samtidig skolering av forel-
drene og barna deres

Kjærlighet og Grenser er unikt ved at
foreldre og ungdommen gjennomgår
programmet samtidig, både ved å ha
felles samlinger og ved å ha samlinger
med samme tema hver for seg. Pro-
grammet består av åtte samlinger som
helst enten tas samlet ukentlig i et
halvår eller halvparten høst og vår.
Den første og siste samlingen er en
familiesamling der foreldre og ung-
dommen deres møtes på kveldstid. I
de øvrige seks samlingene jobber ele-
vene/ ungdommen med programmet
i to skoletimer pr. uke på dagtid, og
foreldrene to timer på kveldstid. Hver
elevsamling på skolen etterfølges av
en foreldrekveld. Både ungdom og
foreldre får egne hjemmeøvelser, og
foreldrene får i tillegg en grundig in-
formasjon om hva ungdommene har
arbeidet med på dagtid. Poenget med
dette er å binde sammen det som
skjer på dagtid med det som skjer på
kvelden. Borgestadklinikken anbefaler
at programmet gjennomføres mens
ungdommene går i 7. klasse.

Sentralt i foreldreprogrammet er vi-
deofilmer som handler om ulike situ-
asjoner som kan oppstå i hjemmet.
Disse danner grunnlag for samtaler
og diskusjoner omkring tema som ek-
sempelvis stress- og problemsituasjo-
ner hos unge, risiko- og beskyttelse,
regler, oppmuntring og ros og hvor-
dan en skal beskytte ungdommene

”KJÆRLIGHET OG GRENSER” STARTER
EN NY KOMMUNIKASJON I FAMILIEN
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mot bruk av tobakk, alkohol og nar-
kotika.

Ungdomsprogrammet består i det
vesentligste av aktiviteter og diskusjo-
ner. Tema som drømmer og mål,
stressmestring, takling av vennepress
og måter å unngå bruk av tobakk og
rusmidler på.

Programmet ledes av en ansvarlig le-
der som rekrutteres fra den lokale
helse- og sosialsektor. Helsesøstre har
utgjort den største gruppen ledere, og
i noen kommuner har helsesøstre på-
tatt seg majoriteten av ansvaret for
programmet. Lederne har ansvaret
for alle samlingene, både på dag og
kveldstid. Samarbeidet med skolen er
tett, og det er en forutsetning at læ-
rerne deltar aktivt ved gjennomføring
av elevopplegget i skoletiden. Klasse-
lærerne deltar også normalt på de to
familiekveldene.

Borgestadklinikken har det
nasjonale ansvaret for
gjennomføring
Helsedirektoratet har gitt kompetan-
sesenteret ved Borgestadklinikken det
nasjonale ansvaret for å utvikle pro-
grammet Kjærlighet og Grenser til
norske forhold og for å gi opplæring i
programmet. Kjærlighet og Grenser
var en del av programtilbudet i den
nasjonale forebyggingssatsingen
gjennom Regionsprosjektet, der kom-
munene Os, Herøy, Ulstein og Larvik
deltok. I skoleåret 2007/2008 har pro-
grammet blitt gjennomført i flere nye
kommuner, blant annet Kvinesdal,
Seljord, Sandefjord og flere kommu-
ner i Nord-Trøndelag som en del av
Premis-programmet som Midtnorsk
kompetansesenter gjennomfører. Til
neste skoleår planlegges oppstart i
Hurum, Skien, Flekkefjord, Nissedal,
Gjerstad og Kviteseid kommuner,
samt videreføring til flere kommuner
i Nord-Trøndelag.

Kjærlighet og Grenser bygger på det
amerikanske programmet Families
Strengthening Program. Dette pro-
grammet ble først utviklet av Karol
Kumpfer i Salt Lake City, Utah, USA

for å gi et bedre tilbud
til familier der en av
foreldrene hadde et ru-
smiddelproblem. Se-
nere er det videreutvi-
klet og tilpasset all-
mennpreventive formål
av Virginia Molgaard
ved Iowa State Univer-
sity i USA. Dette pro-
grammet tok det sven-
ske STAD-prosjektet
utgangspunkt i når de
utviklet sitt program
som fikk tittelen ”Steg for Steg”. Det
er det svenske programmet som
Kjærlighet og Grenser bygger på.
Sammen med den svenske program-
utvikleren Jørgen Larsson har Borge-
stadklinikken utviklet det nåværende
programmet som er redusert fra 12
samlinger til 8 samlinger i begge lan-
dene.

Gode erfaringer og evalue-
ringer
Programmet er blitt grundig evaluert
over flere år i USA og viser god effekt
både i forhold til bruk av tobakk, al-
kohol, narkotika og
atferdsproblemer3. Det er særlig inter-
essant at de amerikanske erfaringene
viser at effekten øker over tid. Det er
ikke lett å vite hvorfor programmet
har en slik god langtidseffekt. Mye ta-
ler imidlertid for at foreldrene tidlig
får en beredskap og verktøy til å møte
ungdommens utprøving av tobakk og
rusmidler, samtidig som ungdom-
mene får en økt forståelse for å vente
og utvikler en større aksept for forel-
drene som grensesettere.

David Foxcroft4 fra England har
gjennomført en større sammenlig-
nende undersøkelse av forebyggings-
programmer og konkluderer med at
Families Strengthening Program er
det programmet som har best doku-
mentert effekt. Det utprøves nå i Eng-
land og en større effektundersøkelse
er under forberedelse i Europa.
Det foreligger også en evalueringsrap-
port fra Borgestadklinikken, der blant
annet 75 % av foreldrene i tre kom-
muner synes programmet har vært
svært bra eller bra. Av enkelte foreldre

trekkes det fram at programmet er så
nyttig at det burde være obligatorisk
for foreldrene. En av foreldrene sier
i evalueringen: "Kurset bidrar til å ty-
deliggjøre aktuelle problemstillinger og
utfordringer vi har som foreldre. Det
mest positive er at kurset ligger i for-
kant av det som kommer slik at man er
godt forberedt."2

I Sandefjord har de valgt å la helse-
søstre være ledere for Kjærlighet og
Grenser. Helsesøsteren som har an-
svaret for skolekretsen er kursleder på
dags- og kveldstid på skolen ”sin”, ofte
sammen med en annen helsesøster el-
ler lærer på kveldstid. I vår kontakt
med Sandefjord har flere av helsesøs-
trene gitt uttrykk for at det å bli kjent
med elever og foreldre på en slik måte
som gjennom Kjærlighet og Grenser-
programmet, har gitt dem flere forde-
ler i jobben sin som helsesøster. De
ble kjent med elever og foreldre på en
annen måte, noe de også kunne bruke
i jobben som helsesøster.

Grundig opplæring i forkant
For å bli kursleder i Kjærlighet og
Grenser kreves det at lederen og klas-
selærer deltar på en opplæring over to
dager i regi av Borgestadklinikken.
Opplæringen innebærer en praktisk
gjennomgang av alle delene av pro-
grammet, gjennomgang av kursper-
men, arbeidsark til foreldre og ung-
dom og DVD-ene som anvendes i
Kjærlighet og Grenser.

Når en kursleder har gjennomført alle
åtte stegene av Kjærlighet og
Grenser, både for foreldre og elever,
tilbys sertifisering av Borgestadklinik-
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ken. Lederen har ansvaret for opplæ-
ringen i enkelte av delene til pro-
grammet på en ny opplæringssam-
ling. Etter at kursleder er blitt sertifi-
sert, kan lederen selv ha ansvaret for
opplæring av nye ledere i sin kommu-
ne. Ved å sertifisere noen av lederne i
hver kommune settes kommunen i
stand til å ”stå på egne bein” ved å
selv å kunne utdanne nye ledere. Bor-
gestadklinikken tilbyr kursmateriell
og opplæringen gratis til de kommu-

ner som ønsker å satse på å innføre
programmet i sin kommune.
For mer informasjon om Kjærlighet
og Grenser, kontakt: ben-
te.ragnhild.tangen@borgestadklinikke
n.no
––––––––––––––––––––––––––––––
Fotnoter:
1 Oppsummering av evalueringsskjemaer i
Larvik og Sandefjord.

2 Kumpfer, K.L(1999): ”Strengthening Ameri-
ca’s Families: Exsamplary Parenting and Fa-
mily Strategies for Delinquency Prevention.

US Department of Justice, Office of Justice
programs, Office of juvenile and Delin-
quency prevention.

3 Spoth, R. et. Al (2002): Universal family-fo-
cused interventions in alcohol-use disorder
prevetion. Cost-benfit analyses of two
interventions. Journal of Studies on alco-
hol, 63, 219-228.

4 Foxcroft, D.R. et.al(20059: “Primary preven-
tion for alcohol misuse in youth peo-
ple(review)”. Cochrane Database of Syste-
matic reviews 2002, Issue 3, art. No..
CD003024. DII: 1002/14651858.cd003024.

5 Myhra, A-B.(2006)Evaluering av Kjærlighet
og Grenser Del 1 Borgestadklinikken.

FAGLIGE VEIVISERE FRA LAH
Landsgruppen av helsesøstre har utarbeidet Veiviser for skolehelse-
tjenesten i videregående skole,
Adoptiv-familien – Veiviser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
samt et Foreldrehefte.
Heftene selges for kroner 150,- pr. Veiviser og kr. 100,- pr. Foreldrehefte.
Heftene bestilles på astrid.grydeland@bluezone.no eller tlf. 988 53 496.
Oppgi ønsket antall av hvert hefte og leveringsadresse.
NB! Faktura sendes ikke separat, men vedlegges forsendelsen.

Foreldreheftet er for tiden under revisjon, og vil først kunne leveres ca. desember 2008.



Tema: Kompetanse og Helhet
På helsesøsterkongressen 2007 var det
ett innlegg om Sintefs kartlegging av
helsesøsters kompetanse. Jeg bet meg
merke i at det var så mange helsesøs-
tre som følte de manglet kompetanse.
Samtidig viste tallene at helsesøstrene
deltok på mange kurs og videreut-
danninger.

Hva er helsesøsters unike
kompetanse?
Hvis noen fleiper med ”stikkedamer”
så må vi svare at vi er ikke bare stik-
kedamer. I stedet burde vi kanskje
fremheve at ja, vi har høy kompetanse
på dette med å vaksinere – ja faktisk
en unik kompetanse! Men vi mangler
kompetanse på psykisk helse, sier du.
Men glemmer du den unike kompe-
tansen vi har i å møte alle som kom-
mer inn døren med interesse og fel-
lesskap, om det gjelder kjærlighets-
sorg eller stemmer i hodet, vondt i
kneet eller alvorlige utviklingsfeil?
Hva med forebygging, veiledning og
undervisning i å ta vare på egen helse,
smittevern, systemkunnskap, kropp,
utvikling, fysisk helse og sykdom -
skal jeg fortsette? Hvorfor verdsetter
vi ikke vår egen unike kompetanse?
Er kompetanse de enkelte kunnskaps-
områdene eller delene satt i sammen i
en helhet?

Hva tror vi at andre ønsker fra oss?
Og skal dette forme vår kompetanse
og hvordan vi yter tjenesten? Hvor er
helsesøster i brukerens og samfunnets
helhet?

Hvordan bør vår unike kompetanse
brukes på best måte for å møte de be-
hov som er, eller forventes i samfun-
net?

Helhetssynet er en viktig del av vår
kompetanse og arbeid. Gjennom våre

arbeidsmetoder og kompetanse kan
vi se hele mennesket i sitt system, føl-
ge mennesker gjennom en utvikling,
se hele spekteret fra syk til frisk, se
hele familien og samtidig enkeltmen-
nesket. Ingen andre har denne mu-
ligheten eller kompetansen, og bru-
kerne har behov for at helheten blir
sett! I det forebyggende og helsefrem-
mende arbeidet er helhetsperspektivet
nødvendig, vi vet at alle ting påvirker
hverandre. Uten helhetssynet ville fol-
kehelse blitt redusert til kostholdsvei-
ledning.

Vi kan ikke besvare alle spørsmålene
på denne kongressen, men akkurat
som med de som kommer inn døra
hos oss, vil vi gjerne møte dem med
interesse og fellesskap. Vi vil sette fo-
kus på det unike i vår kompetanse,
som enkeltområder og helhet.
Vi håper dere forlater oss med en
styrket tillit til deg selv og din kom-
petanse, en styrket innsikt i din kom-
petanse og din rolle i helheten. Kan-

skje blir også helsesøsters rolle tydeli-
gere hvis man er bevisst sine egne be-
grensinger.

Forelesere på kongressen er
blant annet:
Astrid Grydeland Ersvik, Mia Börjes-
son, Levi Henriksen, Hanne Holme,
Tone Torgersen og representanter fra
Folkehelseinstituttet, BUP og helsedi-
rektoratet.

Det blir også mye plass til felles akti-
viteter og inspirasjon fra blant annet
Trond Viggo Torgersen og Merethe
Trøan.

Fullt program blir lagt ut på hjem-
mesidene i november, påmelding vil
starte før jul. Se:
www.sykepleierforbundet.no/
helsesostre

Velkommen!
Cecilie Dangmann, leder lokal

faggruppe i Hedmark/
leder av arrangemenskomiteen
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VELKOMMEN TIL HELSESØSTER-
KONGRESS I HAMAR
15. TIL 17. APRIL 2009
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SPØRSMÅL:
1. Hvor jobber du? Hvordan er kom-
munen din (by, land)? Ant. inn-
byggere?

2. Skal du på kongressen 2009?
3. Har du vært på kongresser før?
4. Hvorfor reiser du på kongress?

ANNA OPSAHL:
1. Eg jobber i Lom kommune. Det er
ei kommune med ca 2500 innbyg-
gere, og den ligg i Ottadalen, som
er ein sidedal av Gudbrandsdalen.

2. Det er planen, den får i allefall høg
prioritet.

3. Det har eg vore fleire gonger før.
4. Eg reiser på kongress av fleire grun-
ner. Det er alltid gode forelesere
der.
Der får vi opplysning om "det nye"
innan faget og feltet.
Der treffer ein helsesystre frå heile
landet som ein utvekser erfaring
med.
Og det er alltid spennende om ein
vil treffe kullinger og andre kjente.
Det er og spennende å vera med på
generalforsamlingen. Her høyrer
ein om det som gruppa vår arbei-
der med, og ein kjenner på ein
stoltheit av å tilhøyre denne gruppa
som arbeider med så mykje spen-
nende for oss alle.

LIV MARI ØYJORDET:

1. Eg arbeider i Lom kommune. Lom
ligg i Ottadalen, ein sidedal av
Gudbrandsdalen.
Lom er ei fjellbygd. Dei høgste top-
pane i Norge finn du her, og meir
enn halvparten av Jotunheimen na-
sjonalpark ligg i Lom. Kommuna
har i underkant av 2500 innbyggja-
rar.

2. Planen er at eg skal på kongressen i
2009.

3. Ja, eg har delteke på fleire kongres-
sar, m.a. Kristiansund, Bodø, Loen,
Oslo, Hell.

4. Kongressen har fagleg god kvalitet.
Utstillarane og firma har oppdater-
te produkt.
Det er eit sosialt arrangement, der
eg treffer att medstudenter frå hel-
sesysterskulen og helsesystre eg har
vorte kjent med. Eg får delta på ge-
neralforsamling.

MARI LANGLEITE BARRUSTEN:

1. Eg arbeider i Skjåk kommune. Det
er ei stor landkommune med lite
folk, ca 2500 innbyggjare. Kommu-
na ligg øvst og lengst vest i Gud-
brandsdalen med grense mot bl.a.
Stryn og Geiranger. Typisk fjell-
kommune.

2. Ja
3. Ja, så godt som kvart år.
4. Fleire grunnar:
– alltid høgt fagleg innhald
– aktuelle tema
– påfyll av kunnskap innan
forsking

– "nytt" frå statleg hald
– får inspirasjon til ny innsats
– sist, men ikkje minst, det sosiale.
Treffe att gamle og nye kollegaer,
høyre korleis andre har det på sin
arbeidsplass.
Viktig når ein sit som einsleg eller
to i eitt distrikt.

TRE AV OSS OM
HELSESØSTERKONGRESSEN

En klagesang er til for å høres –
ikke en stil som skal rettes på.

Benny Andersen 1974
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Et av de tydeligste vårtegn vi har er
når russen blir mer og mer synlig
rundt oss. Vi helsesøstre i videregå-
ende ønsket å bidra med et eget til-
bud i årets feiring.

Tradisjonen tro skulle det også i år
være en stor fest for russen natt til 1
mai i Kristiansand. Det var da forsla-
get kom fra helsesøster i Vennesla,
Kristiansands nabokommune, om at
vi skulle være tilstede på denne fei-
ringa.
I Vennesla hadde de hatt en delta-
gelse året før. Kari M Michaelsen, hel-
sesøster i Vennesla fortalte oss at hun
hadde fått ideen fra Tromsø der hel-
sesøster hadde satt opp en lavvo på
Torvet når russen hadde sine feiring-
er.
Alle helsesøstrene som jobber i
videregående i Kristiansand falt for
denne ideen.
Det ble drøftet med russens hovedsty-
re i Kristiansand og både styret og
russens president syntes det var en
glimrende idé at vi skulle være tilste-
de. De gav oss bare positive tilbake-
meldinger på at vi ville dette og øn-
sket veldig vår tilstedeværelse.
I forkant av russefeiringen har de al-
ler fleste avgangselever vært gjennom

temadager på skolene sine, hvor de
har fått mye info blant annet fra hel-
setjenesten.

Russefeiring forbindes gjerne med
høy festfaktor og store inntak av alko-
hol. Vi vet da at grenser og hemning-
er endres med de følger det kan føre
med seg. Tanken var en tilstedevæ-
relse som en ressurs, ikke en fest-
brems.

Vi søkte om midler fra fylkesmannen
i Vest Agder til mat, drikke etc.
Vi fikk det vi ba om og satte i gang.
Fra russens side var det tenkt at dette
skulle være et stort arrangement.
Band var booket inn, profesjonelle
vakter og arena på Odderøya, der Qu-
arten tidligere har vært. Været kan
ingen forutse og etter en lang tid med
virkelig herlig vårvær ble dette en
ufyselig kveld med etter hvert mye
regn.
Vi hadde lånt en lavvo fra Kvadratu-
ren skolesenter. Vi hadde en ovn, flere
stoler og 15 nyinnkjøpte pledd. Rus-
sestyret hadde på forhånd regnet med
nærmere 1000 deltagere. Vi tror at ca
300 var på festen, og her er det nok
været som er skyld i den lave delta-
kelsen.

Vi stilte med vann, solbærtoddy, ba-
guetter, druer, bananer, sjokolade,
kaffe, ørepropper og pizza.
Svært mange kom innom vår stand.
Noen ble der det meste av kvelden.
En sovnet i en stol og fikk være inne i
varmen. En pike ble svært full og ble
fulgt helt hjem. 2 ble behandlet for
mindre klemskader.
De andre kom for å prate, hvile, spise
god mat og drikke vann. Stemningen
var svært god i lavvoen. Flere spurte,
”Hvem betaler dette?” Da vi svarte at
det var fylkeslegen, sa de ”Det var
kult”. Flere sa at de ikke klarte å bli
fulle når de spiste så mye. Vi fikk og
kommentarer om at dette var enda
hyggeligere enn hjemme. Og alle var
høflige og takket med ord og klem-
mer. Også musikerne fra de innleide
bandene var veldig fornøyde med vår
tilstedeværelse. De fortalte at de van-
ligvis bare fikk øl og konjakk ”back-
stages”, men at dette var et mye bedre
tilbud.
Vi delte også ut ørepropper og svært
mange kondomer.

Vi hadde trafikk av russ hele tiden til
vår stand. Vi fikk veldig gode tilbake-
meldinger fra de som var tilstede, og
det var hele tiden en veldig god stem-

UNGDOM

RUSSENS 1. MAI-FEIRING



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik
Leder LaH NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Landsgruppen av helsesøstre har det
siste året samarbeidet nært med for-
handlingsavdelingen i NSF for å få
vurdert og reforhandlet særavtalen
om godtgjørelse for veiledningsarbei-
de for helsesøstre. En slik reforhand-
ling har Kunnskapsdepartementet av-
vist. NSF ser det lite formålstjenlig å
stevne departementet for Arbeidsret-
ten. Grunnen til dette er dels basert
på en juridisk vurdering og dels ta-
riffmessige grunner. NSF vil anbefale
LaHs medlemmer å forholde seg til
den enkeltes arbeidsavtale og tariffav-
tale inngått med KS med hensyn til
arbeidstidsbestemmelser og godtgjø-
relser.

Vi gjengir her de tariffmessige vurde-
ringer og råd som forhandlingsavde-
lingen ved ass.forhandlingssjef Kari
Tangen og spesialrådgiver Johs Bruvik
har gitt i sitt siste svar til LaH.
Tariffmessige vurderinger og råd til
den enkelte helsesøster:
Konsekvensen av at det ikke lenger
foreligger en tariffavtale mellom NSF
og Staten for helsesøstre vedrørende
godtgjøring for merarbeid i forbin-
delse med veiledningsarbeid, er at
bestemmelsene i hovedtariffavtalen
mellom KS og NSF må gjøres gjel-
dene.

Dersom veiledning av studenter med-
fører at den enkelte helsesøster må ar-
beide utover ordinær arbeidstid er det
viktig at dette dokumenteres overfor
arbeidsgiver. Dersom man kan doku-
mentere at arbeidsbelastningen øker i
de perioder man har studenter, må
arbeidsgiver ta stilling til om noe av
de ordinære arbeidsoppgaver som en
har som helsesøster må reduseres, el-
ler om det er grunnlag for pålegge
den enkelte merarbeid eller overtid.
Godtgjørelsen for slikt arbeid følger
da av hovedtariffavtalens bestem-
melser om betaling av overtid og
merarbeid, jf. kap. 1, § 6, pkt. 6.5.
Tillegget for overtid pr. time er van-
ligvis 50 %, men 100% for arbeid
mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 eller lør-
dager og søndager. Tar en utgangs-
punkt i at merarbeidet er det samme
som stipulert i avtalen fra 1983 (3,5
timer pr. uke) og at dette gir grunnlag
for overtidsgodtgjørelse på 50%, vil
en helsesøster med en grunnlønn på
kr 350 000 etter hovedtariffavtalen ha
krav på kr 993 pr. uke (kr 283,78 x
3,5)
Det er viktig at den enkelte helsesøs-
ter er bevisst på dette, dvs. dokumen-
terer eventuell merarbeid/overtids-
arbeid overfor arbeidsgiver og krever
at dette skal honoreres i tråd med
hovedtariffavtalens bestemmelser.
Videre bør den enkelte helsesøster gå
gjennom arbeidsavtalen sin. Dersom
det er nedfelt i arbeidstalen at man
får ekstra godtgjøring for veiledning

for studenter, vil dette fortsatt gjelde
selv om avtalen mellom NSF og sta-
ten bortfaller. Arbeidsavtalen er en
forpliktende avtale mellom arbeidsgi-
ver og den enkelte helsesøster.
En tredje løsning kan være at det
allerede er inngått, eller at det vurde-
res om det er grunnlag for å fremme
krav om inngåelse av en lokal særav-
tale i den enkelte kommune som for
eksempel regulerer godtgjøring for
veiledningsarbeid. En eventuell godt-
gjøring kan være et fast årlig beløp el-
ler et tillegg pr. arbeidet time. En lo-
kal særavtale kan inngås med hjem-
mel i Hovedavtalen del A, § 4-5. For-
handlingene skjer mellom den enkelte
kommune og NSFs lokale ledd (ho-
vedtillitsvalgte). Vi anbefaler at denne
problemstillingen tas opp med ho-
vedtillitsvalgte i de aktuelle kommu-
nene.
Det er også mulig å bruke veiled-
ningsoppgaver som et argument for å
kreve høyere lønn gjennom de lokale
forhandlingene som skal gjennomfø-
res nå i høst, jf hovedtariffavtalen
kap. 4, punkt 4.A.1. Det kan også
fremmes krav om særskilte forhand-
linger dersom det har skjedd betydeli-
ge endringer i stillingens arbeids- og
ansvarsområde, jf. hovedtariffavtalens
kap. 4, punkt 4.A.2. Også her vil vi
anbefale at det tas kontakt med NSFs
hovedtillitsvalgte i den enkelte kom-
mune. Denne vil også kunne søke råd
hos det aktuelle fylkeskontoret.
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ning. Druer, bananer og sjokolade
ble borte vekk. Det ble også de pizza-
ene vi hadde å by på tidlig på kvel-
den. Mange fikk kaffe og solbærtod-
dy. Vi hadde et overskudd av vann og
baguetter.
Været må ta sin del av skylden for at
ikke deltakelsen ble som forventet.
Det var fint å samarbeide med kolle-
gaene fra Vennesla. Vi er enige om å
søke penger også neste år. Tilbake-

meldingene var helt enorme, også fra
arrangørene.
Vi fikk heller ingen tilbakemeldinger
på at vi la noen som helst demper på
festen for russen. De syntes heller at
det hadde vært godt og trygt at vi var
der.

Det ga en god mening å bevege seg ut
av kontorene og møte elevene på den-
ne arenaen. Det er sterkt med mel-

dinger om at de syntes det var godt at
vi var der.
Med hilsen helsesøstrene på videregå-
ende skoler i Vennesla og Kristiansand
Kari Mygland Michaelsen
Yngvild Castle
Grete Seland Aasen
Kari Horrisland
Ingunn Lauvland
Imri Leer Salvesen
Aina Kjær

GODTGJØRELSE FOR VEILEDNING AV STUDENTER
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne-Randi Hanssen, koordinator hasj
avvenning/helsesøster ved Kvadraturen
skolesenter og
Kari Horrisland, helsesøster samme
sted og gruppeleder hasj avvenning
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kursene startet som et samarbeids-
prosjekt mellom Kristiansand kom-
mune og Vest-Agder fylkeskommune
i 2005. En gruppe fagfolk innen kom-
munen og fylkeskommunen ønsket å
gi et alternativt tilbud til hasjrøykere
som ønsket å slutte å røyke hasj og
som trengte oppfølging for å klare seg
gjennom abstinensperiodene.

En gruppe bestående av fagfolk fra
ulike enheter i kommunen, samt fyl-
keskommunen, er administrativt og
faglig ansvarlig for innholdet knyttet
til kursene.
Disse veileder og følger opp gruppele-
derne.
Kommunen og fylkeskommunen er
økonomiske bidragsytere.
I 2006 ble det bestemt å forankre kur-
sene i samfunnsmedisinsk enhet,
Kristiansand kommune. Enheten har
nå ansvaret for å koordinere kursene.

Vi har pr dags dato gjennomført 7
kurs, et hvert halvår.
Kursene er et fast tilbud som kjøres
hvert halvår, dvs vinter/vår og høst.

Kurset baserer seg på metodikk utvik-
let av Thomas Lundquist ved Rådgi-
vingsbyrået i Lund, Sverige, samt
egne erfaringer ettersom vi nå har
gjennomført flere kurs.
Kurset fokuserer på cannabisens for-
styrrelse av tankefunksjonen som
brukes for å løse hverdagslige proble-
mer, og på den abstinensperioden
som er spesifikk for cannabis.

Abstinensplagene forsøkes dempet
gjennom f.eks avspenningsøvelser,
massasje og akupunktur.

Kurset går over 8 uker, 2-3 ettermid-
dager pr uke ( 3ettermiddager første
uke, så 2 de neste 6 og 1 den siste
uka). En kurskveld varer ca 2 timer.
Gruppen består av 6-8 deltakere. Vi
har erfaringer med både blandede
grupper og rene guttegrupper.

Gruppelederne er fra ulike enheter i
kommunen og fylkeskommunen,
samt innleid fra Kirkens ungdoms-
prosjekt. Vi er 3 gruppeledere pr kurs.
Vi har sett det som svært viktig å re-
kruttere gruppeledere fra flere enhe-
ter slik at flere får et eierforhold og
godt kjennskap til kursene. Det er tid-
krevende å arrangere slike kurs og det
er viktig at flere drar lasset sammen
slik at ikke en etat sliter seg ut og til-
budet i verste fall må kuttes. I tillegg
er den tverrfaglige ekspertisen gull
verdt for deltakerne.
Gruppelederne får mye kunnskap om
rus og gruppeledelse som føres tilba-
ke til egen enhet. I tillegg blir enheter
knyttet sammen gjennom gruppele-
derne.
En viktig egenskap vi ser etter hos
gruppelederne er interesse for fagfel-
tet og lysten til å bidra i dette arbei-
det.

Vi startet med aldersgruppen 18 til 25
år. De siste to kursene har vi økt alde-
ren oppad til 30 år.
Alle som ønsker å delta må ønske det-
te selv og være motiverte for å slutte
med hasj.
Alle må gjennom 1–3 intervjuer for at
motivasjon og gruppeegenskaper skal
kartlegges. I tillegg blir rushistorie
(hasj skal være hovedproblem), nett-
verk, skole/jobb, interesser, ressurser

osv. kartlegges. De som utfører inter-
vjuene er to fra arbeidsgruppen rundt
kursene. Dette er ikke nødvendigvis
de som skal være gruppeledere.
Intervjuerne forteller også om kurset
og hva det innebærer å få plass på et
slikt kurs. Man poengterer at dette er
et kurs. Deltakerne er der frivillig og
har også et ansvar for de andre grup-
pedeltakerne. Kurset går over begren-
set tid noe som er viktig å understre-
ke på forhånd.

Til de fleste kursene har vi fått 15–20
henvendelser. Etter intervjuene har vi
i de fleste tilfellene sittet igjen med en
gruppe på 6-8 deltakere som er aktu-
elle.

Vi har markedsført kursene gjennom
plakater, visittkort, informasjon til
aktuelle samarbeidspartnere som fast-
leger, NAV, sykehuset.
Vi har også hengt opp plakater på of-
fentlige steder som biblioteket, uteste-
der, torvet.
Vi har skrevet om kursene på kom-
munens og fylkeskommunens intra-
nettsider.
Media har vært interessert i kursene
og omtalt dem både i radio, fjernsyn
og aviser.
Ettersom kursene har pågått ser vi at
ung-til-ungformidlingen har vært
viktig. Nå rekrutteres mange av delta-
kerne via tidligere deltakere.

En kurskveld ser omtrenet slik ut:
• Velkommen med mat og drikke
(brød, pålegg, frukt, kaffe/te, brus)

• Hvordan har du hatt det siden sist
(gruppeleders oppgave er å påse at
alle blir sett og får si det de har på
hjertet)

• Tema --- hver kveld har vi forbe-
redt oss på et tema, f.eks abstinen-
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ser, søvnproblemer, sinne, kost-
hold, følelser, tanker om framtiden
osv. Her må vi være fleksible og se
hva deltakerne sliter med der og da

• Avspenningsøvelser, andre øvelser
• Hvordan klare seg best til neste
gang, teknikker/strategier

• Avslutning

Massasje og akupunktur gis på egne
kvelder av innleid personale.
Deltakerne får gjennomsnittelig 2
massasjetimer i løpet av kurset. Aku-
punkturtimer settes opp individuelt
etter ønsker og behov.

1-3 kvelder gjør vi helt andre ting.
Det være seg skogstur med bål og
pølsesteiking, båttur, bowling, grotte-
tur, lage mat sammen. Det er flere
grunner til dette. Noen ganger kan
det være godt med miljøskifte og den
gode samtale kan vel så godt foregå
foran bålet som rundt bordet. Mange
av deltakerne sier at det er lenge siden
de har hatt et sosialt liv. Det blir der-
for viktig for oss å gi dem noen alter-
nativ og ideer til aktiviteter de kan
fylle fritiden med etter kurset. Det å
ha noe å fylle dagene med og finne
mening i, ser vi er meget viktig for at
deltakerne skal fortsette å holde seg
rusfrie.
Vi har i det siste invitert kommunens
Fritid med bistand til en av kurskvel-
dene.

Siste kurskveld har vi alltid en marke-
ring med god mat, taler og oppsum-
mering.
De siste kurskveldene før kursslutt
har vi fokus på hva deltakerne skal
gjøre etter kurset. Det gjelder jobb,
fritid, venner, familie som kan støtte.
For de fleste er det slik at hasjavven-
ningskurs er starten på en lang vei; en
prosess. Mange trenger tett oppføl-
ginng også etter kurset, det være seg
av spesialisthelsetjenesten, Risk, fast-
lege eller andre. Noen av deltakerne
har kontakt med ruspoliklinikken
parallelt med kurset og fortsetter der
etter kursslutt. Noen av deltakerne
dannes det ansvarsgrupper rundt som
fortsetter arbeidet når kurset er over.

Kursene kvalitetssikres og evalueres
gjennom kontakt med forskningsen-
heten ved avdeling for rus- og av-
hengighetsbehandling, Sørlandet sy-
kehus.
Ukentlig fyller deltakerne ut BCD
(Behavior Checklist Diary) og VAS
(visuell analog skala). Disse kartlegger
abstinenser og livskvalitet. BCD bru-
ker vi aktivt i samtalene for å finne
hovedproblemene i forhold til absti-
nenser.

Flere av kurslederne deltar i Canna-
bisforum Sør hvor resultater fra kur-
sene og erfaringer drøftes. Det er et
ønske at det i nærmeste framtid blir
skrevet forskningsrapporter om kur-
sene.
De som har vært og ønsker å være
gruppeledere inviteres til samlinger to
ganger i året der man kommer med
faglig oppdatering på cannabis samt
opplæring og veiledning i gruppepro-
sesser og kommunikasjon.

Siste kurskveld evalueres kurset både
muntlig og skriftlig av deltakerne.

Erfaringer
• Det vi har sett gjennom de 6 kur-
sene vi har gjennomført til nå, er at
oppmøteprosenten er meget stor, i
gjennomsnitt 70-80% hver kveld.
Et kurs kom alle deltakerne hver
kveld!

• Deltakerne sier selv at den støtte de
opplever fra de andre deltakerne og
kurslederne var det som skulle til
for at de klarte å slutte å røyke hasj

• Den jevnlige og tett møtefrekven-
sen poengteres også å ha stor be-
tydning.

• Gjennomsnittelig har vel 50 % av
deltakerne klart å slutte med hasj
under kurset. Det som det jobbes
med nå er oppfølging etter 3 må-
neder, 6 måneder og 1 år for å se
langtidseffekten av kurset og hva
som bør justeresfor at kurset skal
bli bedre.

Det vi ser er at de som virkelig ønsker
en endring og som setter sluttdato,
ofte klarer det selv om det koster mye.
Mange opplever både fysiske og psy-

kiske abstinenser i flere uker.
Mange opplever en tung periode spe-
sielt etter 3-4 uker. Da er som regel
THC-nivået så lavt at det ikke lenger
har en dempende effekt og mange
kan oppleve angst, uro, frustrasjon.

Kommunen har nå startet et prosjekt
for cannabismisbrukere under 18 år.
Her er det tett samarbeid mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten
og man forsøker å skreddersy et opp-
legg over måneder som inkluderer
samtaler i spesialisthelsetjenesten
(RuPo), hasjavvennig etter modell ha-
sjavvenningskurs, trening, foreldre-
samtaler, akupunktur, massasje, dan-
nelse av ansvarsgruppe rundt ung-
dommen.
Dette arbeidet er i startfasen og under
utvikling.
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Saman
Saman er ein mindre åleine
kan ein godt seie.
Det gjeld visst alle.
Mi treng
ein som er der
i same «støa»

Det kan nok knake litt,
og pussen kan verte litt slitt.
Mi er jo to båtar,
ikkje ein.

Men alltid å vete
og kjenne!

Det gjeld visst alle.

Olav R. Hanssen
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–––––––––––––––––
Else Marit Roland
elsemarit.roland@
kristiansand.
kommune.no

–––––––––––––––––

Kristiansand kommune har etter
hvert blitt ganske fargerik, det blir en
stadig større andel av etniske mino-
riteter i befolkningen. Mange av disse
har bosetting i kommunen og er mer
eller mindre integrert i majoritets-
samfunnet. De som har bosetting i
kommunen, stiller i prinsippet på lik
linje med andre beboerere når det
gjelder tilbud om helsetjenester. Det
vil blant annet si at de benytter seg av
ordinær kommunal helsestasjons- og
skolehelsetjeneste.

Når det gjelder asylsøkere, nyankom-
ne overføringsflyktninger via FN\s
Høykommisariat for flyktninger og
nyankomne familigjenforeninger via
kommunalt mottak, får disse tilbud
om helsetjenester fra Flyktninghelse-
tjenesten. Tjenesten er et tverr- og
helsefaglig sammensatt team, bestå-
ende av lege, sykepleiere med spesial-
utdanning i psykiatri, helsesøstre, le-
gesekretærer og jordmor. Med unntak
av Trondheim finnes det meg bekjent
få tilsvarende tjenester i landet. Men
flere kommuner har ansatt flyktning-
helsesøster eller flyktningsykepleier
som i samarbeid med kommuneover-
lege og fastlegetjenesten, tar seg av
denne gruppen. Flyktninghelsetjenes-
ten i Kristiansand er organisert under
Samfunnsmedisinsk enhet, og er en
kommunedekkende tjeneste. Av de tre
nevnte gruppene vi betjener, utgjør
asylsøkerene den største. Dette med

unntak av skolehelsetjenesten vi dri-
ver, den er for alle elevene på de to
skolene vi betjener, og mange av de
kan være bosatt i kommunen. Det
samme gjelder legens fastlistepasien-
ter. Vi beholder også ofte barnefamili-
er på helsestasjonen hos oss etter be-
hov, i en overgangsperiode, hvis de
får bosetting i Kristiansand kommu-
ne. Dette for å få trinnvise og gode
overføringer.

Arbeidsoppgavene her er sammensat-
te. Fordi UDI tilstreber mest mulig
effektiv behandling av asyl- søknader,
opplever vi etter hvert en økende
turn- over. Det vil si at det stadig
kommer ankomstmeldinger og flytte-
meldinger fra Flyktningtjenesten/
Statlig mottak i Kristiansand. Flykt-
ningtjenesten er en av våre viktigste
samarbeidspartnere. De er grovt sett
delt inn i et statlig og et kommunalt
mottak, herunder også et kommunalt
mottak for enslige bosatte mindreåri-
ge.

Kartlegging av helsetilstand er det
første som skjer hos oss. I den forbin-
delse henter vi inn tidligere helseopp-
lysninger, i hovedsak fra transittmot-
tak. Det er som regel lite dokumen-
terte helseopplysninger fra opprinnel-
seslandet. Alle blir tilbudt en første-
gangs legeundersøkelse og diverse
standard blodprøver. Ellers foregår
den mer detaljerte kartleggingssamta-
ler med voksne, med tyngdepunktet
på psykisk helse hos psykiatrisk syke-
pleier. Helsesøster har kartleggings-
samtaler med barn 0- 16 og barnefa-
milier. Helsesøster og psykiatrisk sy-
kepleier kartlegger i samarbeid ung-
dommene mellom 16 og 20 år. Legen
har det medisinskfaglige ansvaret.

Flyktninghelsetjenesten deltar også i

det kommunale tuberkulosearbeidet
blant våre tjenestemottakere. Asylsø-
kerene blir undersøkt for tuberkulose
innen 14 dager etter ankomst i tran-
sittmottak. Vi har vår del av arbeids-
oppgaver i forbindelse med funn som
blir gjort her. Dette arbeidet foregår i
nært samarbeid med det kommunale
vaksinasjonskontoret, tuberkuloseko-
ordinator i 2 linjetjenesten og kom-
munens smittevernlege som har faglig
hovedansvar for dette arbeidet.

På grunnlag av kartlagt helsestatus,
får hver og en tilbud om videre opp-
følging etter behov. Asylsøkere har vår
lege som sin fastlege. Ved evt boset-
ting, får de hjelp hos oss til å skaffe
seg fastlege. Helseopplysninger herfra
blir da i samarbeid med tjenestemot-
taker sendt til denne. Jordmor og le-
gen samarbeider om svangerskap-
somsorgen. Det leder tanken inn på
en av de klare fordelene med vårt
team: Vi har hverandre lett tilgjenge-
lig og kan samarbeide direkte uten å
måtte ut av kontoret og gjennom flere
ledd. Jordmor og lege kan samhandle
direkte rundt de de gravide. Jordmor
kan også enkelt forberede helsesøster
og samhandle med denne når fødse-
len nærmer seg.

I disse dager starter vi opp med forel-
dreforberedende kurs. Dette er et
prosjekt, og midlene er gitt opprinn-
lig fra statlig hold. Dette på grunnlag
av den nasjonale handlingsplanen
mot kjønnslemlestelse. Kursene er
rettet mot fremmedspråklige gravide
som ofte ikke benytter seg av forel-
dreforberedende kurs i regi av ordi-
nær helsestasjonstjeneste pga språk-
og kulturbarrierer. Kursene holdes av
jordmor og helsesøster i samarbeid,
og intenderes å være kommunedek-
kende. Det innebærer at de øvrige

PRESENTASJON AV FLYKTNINGHELSE-
TJENESTEN I KRISTIANSAND



kommunejordmødrene er ment å re-
kruttere aktuelle gravide fra sine om-
råder til disse kursene.

Våre tjenestemottakere er sårbare når
det gjelder psykisk helse. Psykisk
helse er noe alle har, og kan defineres
som evne til å mestre tanker følelser
og adferd, og til å tilpasse seg en-
dringer og håndtere motgang. Psykia-
trisk sykepleier hos oss utgjør en spe-
siell ressurs når det gjelder psykisk
helse, og samarbeidet internt når tje-
nestemottakerene våre sliter med ut-
fordringer psykisk, er spesielt verdi-
fullt. I tillegg har vi et viktig samar-
beid med 2 linjetjenesten i forhold til
de av våre som sliter psykisk, og/eller
har normalreaksjoner ift migrasjons-
prosessen.

Hva skiller helsetjenesten hos oss hos
oss fra den øvrige primærhelsetjenes-
ten, da med hovedfokus på helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i kom-
munen? Vi har i antall hoder færre
barnefamilier å forholde oss til. Men
det er veldig få av våre som ikke
trenger ekstra oppfølging. De aller
fleste gjør det. Vi har ofte mange eks-
trakonsultasjoner, dvs konsultasjoner
som kommer i tillegg til de faste kon-
sultasjonene som er anbefalt i statlig
veileder for helsestasjons- og skole-
helsetjeneste.

Vi har også en del ekstra arbeid med
barnas vaksinasjons- status. Ofte fin-
nes ikke skriftlig dokumentasjon på
dette, og vi må bruke faglig skjønn og
anbefalinger fra Folkehelseinstituttet
og statlige veiledere når det gjelder å
avklare barnas vaksinasjonsstatus. For
deretter å fullføre evt påbegynt
grunnvaksinering i henhold til det
norske barnevaksinasjonsprogram-
met. Fordi vi har færre brukere enn
ordinær helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste, kan vi sette av mer tid til den
enkelte. Vi er flittige brukere av den
kommunale tolketjenesten. De fleste
konsultasjonene hos oss må foregå
med tolk. Samtaler med tolk krever
en spesiell kompetanse i seg selv, og vi
har alle fått spesiell opplæring i bruk
av tolk når vi var nyansatte.

Vi jobber bevisst familierettet. Det
faller naturlig, da familiene ofte har
sammensatte utfordringer og be-
finner seg i et tidlig stadium av mi-
grasjonsprosessen. Også fordi de for-
skjellige yrkesgruppene internt i
Flyktninghelsetjenesten har avdekket
forskjellige behov for hjelp hos det
enkelte familiemedlem. Vi har også en
betydelig andel av våre barnefamilier
som det finnes et tverrfaglig samar-
beid rundt, hvor instanser som barne-
vernet og Abup (Barne- og ungdoms-
psykiatrien) eller andre kan være in-
volvert. Noen av barna kan være trau-
matiserte. Det betyr at barnet kronisk
plages av vansker som depresjon,
angst, og /eller posttraumatiske sress-
reaksjoner. Posttraumatiske reaksjo-
ner kan ta form av påtrengende
minner, mareritt, flashbacks, unngåel-
sesreaksjoner, stadig anspenthet og
alarmberedskap. Noen barn kan få
utviklingsmessige forstyrrelser. Barna
kan i noen tilfelle selv ha blitt forskå-
net for de verste traumene, men kan
ha foreldre som er sterkt traumati-
serte. I mange land er psykiske plager
tabubelagt, og det kan ta lang tid før
de som har hatt normale reaksjoner
på unormale påkjenninger tør erkjen-
ne dette og kan motta hjelp.

Helsesøster i mottaksskolen som er en
1- 10 grunnskole med blant annet
spesifikt ansvar for tilrettelagt norsk-
opplæring, deltar i flere behandlings-
opplegg som Abup har hovedansvar
for. Et eksempel er resiliensgrupper.
Resiliens betyr evnen til å komme til-
bake til utgangspunktet etter å ha
vært ”strukket eller bøyd”. Et mer fol-
kelig begrep som dekker noe av inn-
holdet i resisliens, er motstandskraft.
Dette er sterkt knyttet opp til mes-
tringsbegrepet. Flyktninghelsetjenes-
ten driver skolehelsetjeneste på mot-
taksskolen og -nytt fra høsten 2006-
på Kristiansand Voksenopplærings-
senter. I skolen driver helsesøster og
psykiatrisk sykepleier jente- og gutte-
grupper i samarbeid med skolen for
ungdom og unge voksne. Tema varie-
rer, men det er blant annet stort be-
hov for å ha fokus på tabubelagte te-

maer som seksualitet og samliv, så
dette har blitt prioritert. Jente- og
guttegruppene er et populært tiltak
og har fått god evaluering av gruppe-
deltakerene.

Arbeidet på helsestasjon og i skolehel-
setjeneste med flyktningbarn, er ofte
mer omfattende og krevende enn
vanlig. Foreldrene har ofte problemer
med å skille ut hva de kan få hjelp til
hvor, og kommer gjerne med tillegg-
sønske om hjelp til boligsosiale for-
hold og økonomi. Da prøver vi å var-
somt henvise til rett insans, som ofte
er saksbehandler i mottaket. Den or-
dinære helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten møter imidlertid også disse
utfordringene i form av nylig bosatte
familier, eller private familiegjenfor-
eninger og lignende som går utenfor
våre systemer og derfor ikke blir iva-
retatt hos Flyktninghelsetjenesten. Vi
jobber stadig i samarbeid med øvrig
helsetasjons- og skolehelsetilbud og
andre tjenester i den ordinære pri-
mærhelsetjenesten, og forsøker å få til
en gradvis og god overføring av våre
familier. Helsesøstrene hos oss deltar
jevnlig på fagmøter i nærmeste bydels
helsestasjons- og skolehelsetjeneste,
for å få faglig påfyll og få tilgang til
endringer og nyheter i den ordinære
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Vi ønsker også å presentere og videre-
utvikle Flyktninghelsetjenesten som
en ressurs i kommunen når det gjel-
der videreformidling og erfaringsut-
veksling ift vår spesialkompetanse.

Noen av de for eksempel nyankomne
asylsøskerbarna, kan ha hatt et svært
mangelfullt helsestell i opprinnelses-
landet. Det kan da avdekkes mye fy-
siske og/eller psykiske plager som for-
drer tiltak. Asylsøkere har som grup-
pe mer begrensede rettigheter når det
gjelder rett til helsehjelp, dette pga
asylsøkerstatusen. Det betyr i praksis
for de voksne at det hele tiden vurde-
res av egen lege hvor akutt behovet
for helsehjelp er, og hvis noen kan
vente, havner de som regel bakerst i
køen. Men barn har utvidede rettig-
heter, de har blant annet rett til helse-
stasjons- og skolehelsetjeneste, og de
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Blå Kors er tildelt årets TV-aksjon i NRK. Hovedfokus er
barn og unge som lever med foreldre med rusmiddelpro-
blem. I forbindelse med TV-aksjonen vil det bli mange re-
portasjer på NRK (også på barne-tv) og i media for øvrig
fra siste halvdel av september til og med aksjonsdagen søn-
dag 19 oktober.
Årets TV-aksjon vil blant annet bidra til å bryte tabu og
spre kunnskap om hvilke belastninger barn kan utsettes
for når foreldre misbruker rusmidler. Det er også utarbei-
det omfattende skolemateriell som er sendt ut til alle bar-
neskoler i Norge. For helsesøstre kan dette åpne mulighe-
ter for å samarbeide med skolene, benytte anledningen å
synliggjøre temaet i møte med barn og foreldre, og være
ekstra observant på signaler fra barn og voksne.

Kontakt-telefonen 800TRYGG
I forbindelse med TV-aksjonen er det etablert en nasjonal
kontakt-telefon for barn, 800TRYGG. Kontakt-telefonen
administreres fra Lade Behandlings-
senter i Trondheim, og har vært i
drift siden 1. september. 800TRYGG
blir offisielt åpnet av helseminister
Bjarne Håkon Hanssen 24. sept. På
TV-aksjonens hjemmesi-
der(www.tvaksjonen.no) ligger det
informasjon om kontakt-telefonen,
bl.a. i form av en informasjonsfilm
om bamsen Trygg. Bamsen Trygg er
også omtalt i skolemateriellet som er
sendt ut til alle barneskoler i landet.
Det er grunn til å anta at mange
barn vil ta kontakt med 800TRYGG.
Telefonvaktene vil blant annet opp-

muntre og hjelpe barn til selv å ta kontakt med voksne i
nettverket sitt som de har tillit til. Derfor er det viktig at

helsesøstre i skolehelsetjenesten er
spesielt observante i denne perio-
den og tiden etterpå på signaler og
tegn på at barn ønsker å prate.

Tilslutt oppfordres alle helsesøstre
som har anledning å stille som bøs-
sebærer for denne viktige saken
søndag 19. oktober. Ta kontakt med
det lokale apparatet i kommunen.
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har rettigheter som er nedfelt i FN`s
Barnekonvesjon. Barnevernet kan
også yte tjenester til disse barna, evt
selv, eller være en pådriver for andre
kommunale instanser ved for eksem-
pel å anbefale prioritet vedrørende
barnehageplass.

I Aftenposten onsdag 13.08.08 lyder
forsideoverskriften slik: ”Prekær
mangel på asylplasser”. Artikkelen an-
tar ut fra UDI`s beregninger at det vil
komme rundt 15000 asylsøkere til
Norge i løpet av 2008. Jeg skal ikke
komme inn på alle aspekter rundt

dette i denne artikkelen. Men jeg vil
knytte økende antall asylsøkere opp
mot et økende press på de kommuna-
le helsetjenestene. En forsiktig kon-
klusjon når det gjelder dette, er at det
må være en fordel for spesielt kom-
muner med store asylmottak, å ha en
spesialisert helsetjeneste til flyktning-
er og asylsøkere i en nyankomstfase.
Som kan være en positiv faktor i inte-
greringsprosessen, og som gradvis
kan stimulere til økt egenomsorg og
større evne til å tilpasse seg ordinær
kommunal helsetjeneste.

(Mer detaljerte opplysninger om
Flyktninghelsetjenesten kan fås ved å
kontakte daglig leder Rolf Jarnes på
tlf 38102310, eller artikkelforfatter
Else M S Roland på e-post)

Referanser:
• ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kom-

munene” SHDIR, IS- 1405
• ”Kommunenes helsefremmende og forebyg-

gende arbeid i helsestasjon og skolehelsetje-
nesten, SHDIR, IS- 1154

• ”Helsetjenester for asylsøkere”, statlig veile-
der.

• Psykososialt arbeid med flyktningbarn- In-
troduksjon og fagveileder. Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress.
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Jeg har inntrykk av at mange i vårt
land mener at hvis bare alle nyinn-
flyttede til Norge får nok informa-
sjon, så er det tilstrekkelig for at de
skal bli kjent med det norske, og inn-
rette seg etter det. Jeg tror ikke at det
er nok. Forståelse gjør informasjon
om til kunnskap og viten (Øzerk
2006). Utfordringen blir å få dette til i
praksis, fordi det vil kreve nytenk-
ning, samarbeid på tvers og ressurser.
Mitt utgangspunkt er at alle foreldre
ønsker det beste for sine barn. Men å
oppdra barn er utfordrende. Det blir
spesielt utfordrende når dette skal
skje i en ny kultur eller i en setting
som forelderen ikke kjenner. I mitt
arbeid som helsesøster blant elever fra
mange land og kulturer ser jeg at
mange av barna og deres foreldre ofte
strever med å finne seg tilrette i det
norske samfunnet. De kjenner ikke
språket, kulturen, skolesystemet, de
vanlige samværkoder.

”Litt hjelp til rett tid” og hvor-
dan språk utvikles
Psykologen Lev Vygotsky (1896 -
1934), jobbet i Stalins Sovjet som for-
sker, men fikk ikke anledning til å pu-

blisere sine teorier. De ble først kjent i
vesten etter hans død. Blant andre har
Øzerk (2005, 2006) beskrevet hans te-
orier. Vygotsky var opptatt av hvor-
dan barna utvikler seg, og at læring er
basis for barnets utvikling. Han sier at
vi er avhengig av ”litt hjelp til rett tid”
for å utvikle oss. Dette gjelder helt fra
fødselen av. Barnet har soner for mu-
lig utvikling og den voksne må søke
etter hvor barnet er i utviklingen for å
kunne gi barnet litt og riktig hjelp for
å komme videre. Barnet må oppleve
mestring. Det skaper igjen nytt enga-
sjement for å lære mer. Dette kalles
det ”optimale forskjells prinsipp”. Av-
standen mellom det barnet kan og
neste steg skal være optimal. Det vil si
at avstanden mellom det barnet kan
og det barnet har mulighet til å lære
skal være tilgjengelig, realistisk og
overkommelig. Det er her det er vik-
tig med gode foreldre, barnehagean-
satte og lærere som bruker gode pe-
dagogiske prinsipper i samhandling
med barna.
Vygotsky deler opp språket i to vari-
anter, det uformelle og det formelle
språket. Det uformelle språket er
spontane begreper, lekespråket, den
dagligdagse kommunikasjonen som
er kontekstbundet. Dette er den na-
turlige utvikling som barnet tilegner
seg. Det er viktig å bygge opp barnets
ordforråd og stadig utvide det i sam-
handlingen med barnet ved å språk-
liggjøre våre handlinger, erfaringer og
opplevelser.
Det formelle språket er skolespråket
og lærebøkenes språk og betegnes
som akademiske begreper. Det for-
melle språket må læres, er ikke kon-
tekst bundet, men det bygger på det
uformelle og de påvirker hverandre
gjensidig. Det bygges opp ved at ord-
forrådet utvides, man får flere erfa-
ringer ved forståelig opplæring og

stadig økende kognitive utfordringer.
Et viktig prinsipp hos Vygotsky er at
forståelse er grunnlag for læring, og
at læring er grunnlag for utvikling.
Elevene er avhengig av å lære det aka-
demiske språket for å kunne lykkes i
skolen. Dette er spesielt utfordrende
for elever som har et annet morsmål
enn norsk.
For hundre år siden hevdet forskere
at det var skadelig for et barn å lære
to språk, at de to språkene ville øde-
legge hverandre (Øzerk 2006). Vygot-
sky delte ikke dette synet. Han viste i
sin forskning at morsmålet og det
fremmede språket var gjensidig av-
hengig av hverandre og at de gjensi-
dig utviklet hverandre. Han mente at
når barn skal lære et nytt språk bru-
ker barnet begrepene fra sitt morsmål
til å forstå begrepene i det nye språ-
ket. Fordi barnet er i utvikling og der-
med også språket, så er det naturlig å
tenke at både morsmålet og frem-
medspråket må ha en parallell utvik-
ling for at barnet skal bli funksjonell
tospråklig.

”Dual-isfjell-modellen”
Den kanadiske psykolingvisten Jim
Cummins bygde videre på disse teori-
ene og utviklet en hypotese som han
kalte: ”gjensidig-avhengighets” -
hypotesen. Han utviklet dette videre
til en modell som han gav navnet
”dual – isfjell” modellen for språklig
utvikling. Dette illustreres som et is-
fjell med kun to topper som er synlige
over vannflaten. Disse toppene repre-
senterer synlige trekk ved førstesprå-
ket og synlige trekk ved andrespråket.
Man tenker seg at isfjellene har et fel-
les fundament for individets tospråk-
lige utvikling. Det felles fundamentet
består av ”språklige kodede kunnska-
per, erfaringer, følelser og opplevelser
knyttet til mennesker, objekter, hand-
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linger, hendelser og til meninger, ideer
og/eller sammenhenger mellom dem.
Begrepskunnskap, meta-lingvistisk be-
vissthet. Alfabetkunnskap og lesetek-
nikk inngår i denne fellesbasen når de
utvikles” (Øzerk 2006 s.146). Mors-
målet påvirker ikke andrespråket di-
rekte, men via det felles fundamentet.

”Optimisme hypotesen”
Anders Bakken (2003) har skrevet en
NOVA rapport om minoritetsspråklig
ungdom i skolen. Rapporten bygger
på en landsomfattende ungdoms-
undersøkelse ”Ung i Norge 2002”. Et
hovedfunn er at minoritetsspråklige
elever oppnår dårligere karakterer
enn majoritetselevene, og denne for-
skjellen har økt de siste ti år. Men de
minoritetsspråklige gjør mer lekser,
motivasjonen øker med legden på ut-
danning, og de har sterkere press
hjemmefra. Gapet skyldes i stor grad
at minoritetsspråklige elever vokser
opp i familier med dårligere økono-
mi, har foreldre med lavere utdan-
ning og har mindre tilgang på bøker
og PC i hjemmet. Barrierer som ele-
vene står overfor er først og fremst
det norske språket, og da tenker man
spesielt på det akademiske språket,
skolespråket. Men det er viktig å mer-
ke seg at forskjellene ville vært større
hvis elevene hadde vært mindre moti-
vert for skolen og presset hjemmefra
hadde vært mindre. Han lanserer en
hypotese han kaller ”optimismehypo-
tesen”, at foreldre har ambisjoner for
at barna skal lykkes i skolen og invol-
verer seg derfor i deres hverdag.

Foreldreveiledningsprogram-
met – ICDP
Professor i utviklingspsykologi ved
universitetet i Oslo, Karsten Hundei-
de (2001) er hovedutvikler av forel-
dreveiledningsprogrammet, ICDP
(Internasjonal Child Development
Programme). Dette baserer mye av
sitt fundament nettopp på Vygotsky´s
teorier om at barnet trenger ledet
samspill for å utvikle seg til sosiale og
kulturelle vesener. ICDP er et forel-
dreveiledningsprogram som har vært
i bruk i Norge siden 1990 tallet og er
et helsefremmende og primærfore-

byggende tilbud til alle foreldre med
barn i alderen 0-18 år. Det bygger på
utvalgte temaer som fremmer godt
samspill med barnet. I de senere år er
programmet videreutviklet for å være
et spesifikt tilbud til foreldre med mi-
noritetsbakgrunn. Med spesielt fokus
på å støtte foreldrene og bygge bro
mellom deres verdier og tradisjonelle
omsorgsevne og de verdiene de møter
i det norske samfunnet. Dette pro-
grammet prøver å ta hensyn til de
språklige og kulturelle forskjellene.
Fra 2005 har stadig flere kommuner
fått tilbud om opplæring i bruk av
programmet.

Flerkulturell forståelse
Erfaring og forskning viser at barn
lærer nytt språk og ny kultur lettere
og fortere enn foreldrene sine. Det er
også slik at de yngre barna har lettere
for å lære det nye språket enn eldre
barn. Barna blir da ofte formidlere av
det norske til foreldrene, og de tradi-
sjonelle rollene i familien blir foran-
dret (Kumar 2001). Det skjer store
forandringer med et menneske som
må dra fra sitt hjemland og sine kjen-
te omgivelser for å etablere seg i et
nytt land med en annen kultur. En
opplever svært mange tap på veien av
både fysisk og psykisk art. Hvordan
dette går er individuelt og avhengig
av mange faktorer, både hos personen
selv, og omgivelsene. Mye er avhengig
av hvordan man blir mottatt og hvor-
dan det er lagt tilrette for at man skal
kunne tilegnet seg alt det nye. Med
erfaring som foreldre trodde en at
dette med oppdragelse var noe en be-
hersket. Så oppdager man at dette
kanskje ikke fungerer slik som i hjem-
landet. Egne oppdragelsesmetoder
blir kanskje ikke godtatt i Norge. En
ser rundt seg og ser heller ikke de ver-
dier og normer som en ønsker at ens
barn skal oppdras etter.
Geert Hofstede (1993) skriver om be-
grepet kultur. Det en utenforstående
kan se og sanse av en kultur er kultu-
relle ytringsformer. Det som ligger
dypest i kulturen er verdiene og hvor-
dan våre verdier gir seg utrykk i
handling. Tankene om hva som er rett
og galt, godt og ondt, pent og stygt,

normalt og unormalt osv. er verdier
som barn lærer og tilegner seg fra
sine foreldre og nære relasjoner tidlig
i livet, og som kan være vanskelig å
forandre senere.
Hofstede studerte IBM ansatte som
jobbet i like typer jobber i mer enn 50
land og kunne på den måten obser-
vere forskjellene mellom de ulike
lands kulturer. De grunnleggende
problemområdene som kom fram
kaller han kulturelle dimensjoner el-
ler aspekt ved en kultur. Jeg vil bare
trekke fram to av dimensjonene her
Maktdistanseforskjellen mellom egen
kultur og den norske, kan ha stor be-
tydning for hvordan foreldre oppdrar
barna sine, hvilket syn de har på læ-
rerne og skolen. Hvis en kultur er
preget av stor maktdistanse oppdrar
foreldrene barna til lydighet. Selvsten-
dighet er ikke noe som de blir opp-
muntret til, og det forventes at barna
har respekt for dem som er eldre.
Dette kan til og med gjelde innen søs-
kenflokken. Man snakker til barn og
ikke med dem. Men små barn blir be-
handlet med stor omsorg og blir hjul-
pet mye og passet på. I skolen forven-
tes det en streng orden og at læreren
tar initiativ til all kommunikasjon og
det som ellers skal foregå. I arbeidsli-
vet forventer underordnede å bli for-
talt hva de skal gjøre. Er det en liten
maktdistanse i kulturen, skjer føl-
gende: Foreldre behandler barna som
likestilte, og man snakker med barna.
Lærerne forventer initiativ fra elevene
i timene. Og i arbeidslivet så forven-
ter underordnede å bli tatt med på
råd.
Kulturene kan også deles opp i kol-
lektivistiske ”Vi-kulturer” eller indi-
vudualistiske -”Jeg-kulturer”. I ”Vi-
kulturene” blir mennesker født inn i
storfamilien som fortsetter å beskytte
dem mot å få lojalitet tilbake. Basis
for identitet er det sosiale nettverket
man tilhører. Videre lærer barn å ten-
ke i ”Vi-baner ” der alle har sin be-
stemte plass eller rolle. Overtredelser
fører til skam og tap av ansikt både
for seg selv og gruppen. I ”Jeg-kultu-
rer” som ofte blir betegnet som vest-
lig kultur, oppdras alle til å dra om-
sorg for seg selv og sin nærmeste fa-
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milie, ingen andre. Basis for identitet
er individet selv. Barn lærer å tenke i
”Jeg-baner” og overtredelse fører til
skyld og tap av selvrespekt.
Det er nok ingen samfunn som er
rendyrket det ene eller det andre. Et
samfunns kultur er i stadig foran-
dring, det er ofte forskjeller mellom
by og land og de individuelle forskjel-
ler kan være store. Man må derfor
ikke falle i den grøften at man gene-
raliserer (Kumar 2001).Vi er alle pre-
get av vår kulturelle bakgrunn, og
hvis forskjellen mellom ens gamle og
nye land er stor, kan det skape proble-
mer og vanskelige situasjoner i møte
med den nye kulturen. Kulturell kom-
petanse består av og utvikles gjennom
forståelse av egen og andres kultur,
evnen til samhandling og kommuni-
kasjon på tvers av kulturer (Larsen
2006). Kommunikasjonen bør være
åpen og støttende og ikke preget av
forsvar og vurdering. For å skape for-
ståelse er den gode dialogen viktig i
møte med barn og foreldre fra andre
kulturer og at den enkelte får være
talsmann for seg selv og ikke for alle
andre.

Tiltak for samarbeid med for-
eldre til minoritetselever i
skolen
Samarbeidet mellom hjem og skole er
nedfelt i Kunnskapsløftet som er det
nye læreplanverket for grunnopplæ-
ringen og som er en forskrift med
hjemmel i Opplæringsloven. Gode
metoder og forståelse av hvordan vi
lærer, er viktige redskap for å få til et
godt skole/foreldre samarbeid. Men
helsemessige, sosiale og kulturelle
faktorer er også vesentlige elementer,
som bør medregnes i denne sammen-
hengen. Foreldre samarbeidet i skolen
bør derfor ha en mer tverrfaglig og
tverrkulturell tilnærming enn det
som tradisjonelt er tilfelle i skolen i
dag.
I Nova rapporten skriver Bakken at
styrking av foreldres kunnskap hjel-
per barna (Bakken 2003). I en infor-
masjonsfilm om foreldre samarbeid,
gjengitt av A.A. Becher (2006) hevdes
at ”foreldre er det viktigste en har i
den gode barnehagen” og en kan sik-

kert tilføye i skolen. Trivsel, motiva-
sjon og lærelyst i skolen styrkes ved at
skole og hjem har både et verdi og
interessefelleskap (Åsen 2003).
Jeg startet med å si at mitt utgangs-
punkt er at alle foreldre ønsker det
beste for sine barn. Dette gjelder også
alle som arbeider med barn i skolen.
Men jeg er sikker på at det er store
variasjoner i synet på hva som er best
for barna. I møte med minoritetsfor-
eldre er det mulig at denne forskjellen
blir ekstra tydelig. Min erfaring er at
ved kjennskap og kunnskap om hver-
andres ståsted, tankemåte og verdier
vil vi oppdage flere likheter enn for-
skjeller i synet på barnas beste. Mange
foreldre har liten erfaring med å sam-
handle med skolen. De trenger å opp-
leve meningen med samarbeidet, ha
innflytelse og få støtte og anerkjen-
nelse fra skolen som foreldre. Dette
erfares i relasjon og kommunikasjon
med skolepersonalet. Det er viktig at
personalet er bevisst hvordan de
kommuniserer, at de bruker det vi
kaller anerkjennende pedagogikk (Be-
cher 2006). Man må kunne lytte for å
forstå, stille spørsmål, være nysgjerrig
på foreldrene hvordan de tenker, hvil-
ke forventninger de har og hvordan
de kan ha innflytelse i skolen. Jeg tror
det er viktig å styrke det uformelle
samarbeidet med foreldrene ved å
oppfordre dem til å stikke innom i
klassen, være med på åpne dager, ar-
rangere fester og andre måter der for-
eldrene kan delta. For eksempel har
mange foreldre faglige og kulturelle
kunnskaper, som med fordel kan bru-
kes i undervisningen.

Foreldremøter – fadderord-
ning
Mange skolen hevder at samarbeidet
med foreldre til minoritetsforelre er
både komplisert og problematisk å få
til (Rambøll Management 2006). Vel-
dig mange erfarer også at foreldre til
minoritetsspråklige elever ofte ikke
møter på foreldremøter. Det kan ha
mange årsaker. Mange foreldre er usi-
kre på innholdet og meningen med et
foreldremøte. At skolen og hjemmet
skal samarbeide er ukjent for mange.
De kan oppleve at deres norsk er så

dårlig at det verken tør si noe, eller vil
forstå hva som foregår. En ide er å
lage en slags fadderordning for disse
foreldrene slik at de har noen å spørre
og som de kan gå sammen med. Det
er også lurt å på forhånd forklare hva
et foreldremøte er, hvordan man kler
seg, om man skal ta med seg noe osv.
Spesielt det å gå sammen med noen
tror jeg er viktig. Vi vet at sosialt nett-
verk, trygghet og tilhørighet er ve-
sentlig i en integreringsprosess. Vi må
ikke glemme at integrering er en to-
veis prosess, der bevissthet om egen
identitet er viktig i møte med den an-
dre (Sand 1997).
Det burde være en selvfølge at skolen
bruker tolk på møtene og at de bru-
ker gode pedagogiske metoder som
passer for denne gruppen foreldre. I
denne sammenheng vil de tospråklige
lærerne og assistentene være viktige
samarbeidspartnere. De kan også
oversette innkallingsbrev og ringe til
foreldrene for å invitere dem.

Foreldregrupper
Jeg har tidligere nevnt Program for
foreldreveiledning tilpasset foreldre
med minoritetsbakgrunn – ICDP,
som kan tas i bruk overfor foreldre i
skolen, i voksenopplæringen, i barne-
hagen, i helsestasjonen m.m. Pro-
grammet legger vekt på gjensidig
kjennskap til minoriteters og majo-
ritetens verdier og normer og hvor-
dan dette gir og kan gi seg utslag i
hvordan vi oppdrar og samhandler
med barn. Jeg mener at denne type
grupper for foreldre i skolen ville
styrke foreldrene i foreldrerollen,
hjulpet dem til å bli mer klar over sitt
eget ståsted, kunne forstå mer av det
norske samfunnet og dermed lettere
forstå barnas utvikling i det norske
samfunnet.. Foreldrene blir styrket og
myndiggjort i sin rolle som foreldre.
Man kan også tenke seg andre typer
grupper- fedre eller mødregrupper
rundt aktiviteter som barna er de-
laktig i på skolen, som leksehjelp,
matlagingskurs, snekkerkurs osv.
Både minoritetsspråklige foreldre,
men også alle som arbeider med barn
må ha kunnskap om språkets utvik-
ling og kommunisere dette videre. Jeg



har hørt at minoritetsspråklige forel-
dre har blitt oppfordret til bare å
snakke norsk med barna sine hjem-
me, noe som vi i dag vet ikke frem-
mer læring. I foreldre møter og forel-
dregrupper bør språkutvikling være
et viktig tema. Der kan det være nyt-
tig å bruke ”dual-isfjell” modellen for
å synliggjøre viktigheten av det felles
begrepsgrunnlaget. For at barn skal
utvikle språket fra spontane begreper
til akademiske begreper (skolesprå-
ket) må barna få anledning til å ha
venner, ha varierte lekemuligheter og
sosiale kontakter i hverdagen og at
dette bør starte senest 2-3 år før sko-
lestart. Det viser seg at tilgang på bø-
ker hjemme er viktig for språkutvik-
lingen og skoleprestasjonene (Bakken
2003).
Barna bør oppmuntres til lesning,
men en kanskje forsømt sak er at for-
eldre bør oppmuntres til å lese for
barna både på morsmålet, men også
på norsk. Da kan det være lurt å star-
te med enkle barnebøker.
Andre foreldregrup-
per/foreldresamlinger kan ha mer un-
dervisende og/eller samtalepreget
møteform. På slike samlinger bør
man tenke både tverrfaglig og tverr-
sektorielt. Aktuelle temaer kan være
fysisk og psykisk helse, barnets utvik-
ling, barneoppdragelse, fritidsakti-
viteter, kontakt med frivillige organi-
sasjoner osv. For å synliggjøre at alt
dette også virker inn på barnas skole-
prestasjoner, tror jeg et slik synlig
samarbeid og samspill mellom ulike
aktører på skolen er viktig. Min erfa-
ring fra mitt arbeid som helsesøster i
skolen er nettopp at foreldrene lettere
ser sammenhengen selv, når vi som er
rundt barnet møtes på felles arenaer
sammen med foreldrene.

Helhetlig og tverrfaglig til-
nærming
Det å flytte fra ett land til et annet
medfører store belastninger for en fa-
milie. Mange av barna har i tillegg
opplevd krig og andre traumatiske
hendelser som på ulike måter kan
prege hverdagen deres. Årsakene til
traumet barn utsettes for er noe som
skjer utenfor barnet, men det gjør at

barnet utsettes for både psykiske og
fysiske endringer over lang tid (Carli
1997). Symptomene kan komme som
konsentrasjonsvansker, nedstemthet,
økt aggressivitet, oppfarenhet, spise-
problemer, søvnproblemer, mang-
lende tillit til voksne osv. Det er av
stor betydning for barnet at samar-
beidet mellom skolen og hjemmet
fungerer godt for at barnet skal kun-
ne takle sin nye livssituasjon. I dette
samarbeid er det viktig at både forel-
drene og de ansatte i skolen har en
forståelse for mulige årsaker til ele-
venes problemer og takler dem i for-
hold til det. Med fokus på dette as-
pektet er det tverrfaglige samarbeidet
på skolen særskilt viktig. At tilnær-
mingen blir helhetlig og at man har
spesielt fokus på beskyttende og gjen-
opprettende faktorer i møte med bar-
nas mange vansker.
Som et eksempel på tverrfaglig til-
nærming var jeg selv med i et pro-
sjekt ved Mottaksskolen i Kristian-
sand kalt ”På ny skole i et nytt land.”
Målgruppen var nyankomne flykt-
ninge- og asylsøkerbarn og fokus var
på hvordan det er å begynne på en ny
skole i et nytt land. Programmet i
skolen krever medvirkning og støtte
både fra andre fagpersoner og forel-
dre. Foreldrene fulgte programmet
tett. Det er bygd opp rundt temaer
som vil hjelpe barna å bygge bro
mellom fortid, nåtid og fremtid. Må-
let var å forebygge ulike typer vansker
hos barna og lette integreringen i sko-
len. Det tverrfaglige samarbeidet var
nødvendig for at barna skulle få et
helhetlig tilbud og at de barna som
trengte spesiell oppfølging ble tidlig
identifisert. Programmet er opprinne-
lig utarbeidet i Nederland ved kom-
petansesenteret ”Pharos”, og ble tilret-
telagt for norske forhold ved prosjekt-
leder, PP- rådgiver, Cand.polit. Hinke
Wold (Wold og Danielsen 2006).
Foreldrene og lærere og andre som er
rundt barnet bør vite hva som hjelper
barn som har opplev traumatiske og
vonde ting. Struktur og forutsigbar-
het i hverdagen er viktig for disse bar-
na. De vil også ha behov for å snakke
og spørre om det de har opplevd.
Noen kan utrykke opplevelsene

gjennom tegning og maling og andre
kreative uttrykksformer. Barna har
behov for å leke både i organisert
form og fritt. De trenger foreldrenes
støtte, men mange foreldre trenger
også litt hjelp for å finne ut av hvor-
dan de best kan være til hjelp for sine
barn, på tross av at de selv kan ha det
vanskelig og strever med mye av det
samme som barna deres strever med.

Avslutning
I denne artikkelen har jeg vist eksem-
pler på hvordan minoritetsforeldre
kan være en ressurs for sine barn. Et
viktig mål i skole/hjem samarbeidet
må være å myndiggjøre foreldrene i
sin rolle som foreldre og bygge opp
om deres ressurser. Dette vil igjen
styrke og hjelpe barna. Forskning har
vist at det er vesentlig for barnet at
foreldrene er med å motiverer og føl-
ger med i skoleprestasjonene selv om
de selv ikke forstår alt. Foreldre må
også motiveres til legger forholdene
tilrette slik at barna kan få oppleve
gode sosiale miljøer og arenaer både i
den norske og i egen kultur. Det vil gi
barna en god mulighet til tokulturell
identitetsutvikling som vil gjøre dem i
stand til å mestre livet i både famili-
ens opprinnelige kultur og i storsam-
funnets. Det bør legges tilrette for at
alle som arbeider i skolen får reflek-
tert over eget ståsted i møte med an-
nerledeshet, og dyktiggjøres i forstå-
else og kommunikasjon med minori-
tetselever og deres foreldre. Den gene-
relle flerkulturelle kompetansen bør
økes. Det økende antall tospråklige
lærere og assistenter i skolen er en
viktig, men kanskje for lite brukt res-
surs.
Vygotsky’s teori om ”litt hjelp i rett
tid” er et prinsipp som ikke bare bør
anvendes i en utdanningssituasjon,
men også når vi som mennesker står
overfor nye situasjoner. Vi trenger
ofte bare litt hjelp for å komme et
steg videre. Bli satt inn på rett spor, få
noen nye tanker som vi selv kan byg-
ge videre på. I møte med minoritets-
foreldre er det viktig verken å over-
kjøre dem som foreldre eller å under-
vurdere deres evne til å være gode
foreldre for sine barn. Men i en ny
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kultur, og en ny situasjon trenger de
aller fleste litt hjelp. Alle nye familier i
en klasse burde få en ”fadderfamilie”
som kunne støtte og hjelpe dem den
først tiden.
Foreldreutvalget for grunnskolen har
som målsetting å fremme et godt
samarbeid mellom hjem og skole. I
2005 utgav de en håndbok om samar-
beid mellom minoritetsspråklige for-
eldre og skolen nevnes blant annet
viktigheten av at både elevråd og for-
eldreråd i skolen har representanter
fra de minoritetsspråklige familiene
(FUG 2005).
Vi lærer og forstår saker best hvis vi
selv aktivt deltar i prosessen. Det er
derfor viktig å bruke pedagogiske
prinsipper og metoder som ICDP
programmet i møte med foreldrene.
De som kommer fra en kollektivistisk
kultur, er vant til å ha storfamilien
rundt seg til hjelp og støtte. Det er
derfor viktig for dem at de får anled-
ning til å drøfte saker som angår felles
problemstillinger med andre fra den
samme kulturen. De kan i felleskap
komme fram til noe som er aksep-
tabelt for dem, men som også passer
inn i den norske kulturen. Derfor må
også noen norske være med i denne
prosessen.
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HELSESØSTER – MER ENN ET
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BROSJYREN ER GRATIS, OG SKAL HERETTER BE-
STILLES VIA MEDLEMSBUTIKKEN PÅ NSFs NETT-
SIDER:
Lenke til medlemsbutikken finner du på våre nettsider
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre
Du logger deg inn med ditt medlemsnummer, og er da
klar til å bestille!

MMEELLDD  AADDRREESSSSEEEENNDDRRIINNGG!!

Husk å melde adresseendringer til:

medlemstjenester@sykepleierforbundet.no
eller vanlig post til

MEDLEMSTJENESTER,
NORSK SYKEPLEIERFORBUND,
POSTBOKS 456 SENTRUM,
0104 OSLO

Da slipper du forsinkelser i utsendelsen av med-
lemsbladet og annen post fra LaH NSF, og vi
slipper å bruke tid på å spore opp ny adresse og
unngår ekstra portoutgifter på å ettersende bla-
det til deg.

Endring av e-postadresse melder du til din 
lokale faggruppeleder.
Da er du sikret å få tilsendt elektroniske 
medlemsbrev og annen oppdatert informasjon
fortløpende.



Samlivsbrudd
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Jan S.Grøtteland, familie-
konsulent ved Kvinesdal helsestasjon
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokas tittel: Fortsatt foreldre, Godt nok
samarbeid etter samlivsbrudd
Forfattere: Guro Hansen Helskog og
Kristin Tafjord Lærum
253 sider
Modum Bad – samlivssenteret 2007
ISBN 978-82-92014-10-1
Bokprosjektet er støttet av Tone Berge-
sens stiftelse og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

Kursbok
I denne boka er teorigrunnlaget for det
nye kursprogrammet fra Modum Bad,
”fortsatt foreldre” samlet. Her er det
svært mye nyttig stoff om prosessen
rundt samlivsbrudd og utfordringer for
foreldresamarbeidet etterpå. Boka bør
derfor være av interesse for langt flere
enn dem som skal drive kurs. 

Beskyttende kjærlighet
Vi som arbeider i dette landskapet med
barn, ungdom og foreldre vet at mange
foreldre strever ganske mye med å for-
holde seg til hverandre etter et brudd.
Noen ganger er det slik at barna blir
påført tildels store lojalitetssmerter i sitt
liv mellom voksne som i alt fra sinne til
sorg og frustrasjon ikke klarer å forhol-
de seg til sin tidligere partner på en
måte som er til barnas beste.

Boka sier mye om de voksnes følelser
og utfordringer i forbindelse med et
samlivsbrudd. Det interessante i denne
sammenhengen er at fokuset er rettet
mot hva dette har å si for foreldreska-
pet. 

Det er dette perspektivet man møter
når man innledningsvis finner gjengitt
den gamle jødiske fortellingen om kong

Salomo som skulle ta stilling til to stri-
dende kvinners krav om samme barn.
Hans forslag om å dele barnet i to er
makaber, men det er også den som får
fram løsningen som blir stående. 

Boken er for meg en faglig understerek-
ning av det jeg noen ganger ser i prak-
sis: Der man makter å sette barnet i fo-
kus kan de voksne få frigjort ressurser
til å lete etter det som gagner barnet.
Foreldreskapet fortsetter jo selv om
parforholdet mellom de voksne avvik-
les. Det er helt legitimt at voksne kan
streve med å håndtere sine følelser etter
et samlivsbrudd. Kanskje nettopp der-
for har de et ansvar for å få livet sitt litt
på skinnene igjen, for barnet skades av
gjentatte krenkelser og hvis det må leve
i konfliktsonen mellom foreldrene over
tid. 

Mange stemmer
Boken har 4 hovedkapitler: Bruddpro-
sessen, kommunikasjon, konflikt og
samspill, foreldresamarbeid og veien vi-
dere. Disse er igjen satt sammen av
underkapitler som er skrevet som sam-
taler med mange av Norges fremste fag-
folk på familie, samlivsbrudd og forel-
dreskap. Som familieterapeut ser jeg
det som en styrke at de mange ulike
stemmene i boka får komme til orde
med hver sin egenart uten at det gjøres
noe forsøk på harmonisering.

Smått og stort
Bakerst i boka er det samlet en del vik-
tig informasjon og svar på spørsmål
som ofte blir stilt i forbindelse med for-
eldreansvar, bosted, samvær, mekling
osv. Det er også eksempler på samværs-
avtaler og hvordan de kan se ut. Boken
er sammensatt og man trenger ikke lese
den i sin helhet for å ha nytte av den.
Den kan brukes som en oppslagsbok
man kan ha for hånden i ulike situasjo-
ner.

Det skjemmer boka at den er satt med

utrolig små bokstaver. Man kan lure på
om det er for å få den til å se mindre ut
en den i virkeligheten er. 

Amming
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Bodil Glendrange, helse-
søster i  Flekkefjord kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tittel: AMMING
til deg som vil amme

Forfattere: Elisabeth Helsing og 
Anne-Pia Häggkvist

Ant. sider: 368
Utgitt: April 2008, Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-0456-4

Dette er en bok som omhandler alt
som er verd å vite om amming hva en-
ten du ammer eller er opptatt av am-
ming i jobb eller på frivillig basis. Det
er en grundig og omfattende bok.
Undertitlen viser at målgruppen er
”deg som vil amme”, men her er mye å
hente også for andre.

Begge forfatterne har i en årerekke ar-
beidet for å fremme ammingen. Begges
interesse for amming ble vekket etter at
de selv fikk barn, men her er ingen pri-
vat synsing. Kunnskapen er vitenskaplig
dokumentert med referanser til studier
og litteratur.

Boka er 3 delt. 
Del 1. Forberedelse til amming, ting du
bør, men ikke må vite
Del 2. Ammingen i praksis: hvordan få
ammingen til
Del 3. Glimt fra ammingens historie
Dessuten er det et fyldig vedlegg med
aktuelle nettadresser, lister over bøker,
tidsskrifter m.m.
Jeg vil spesielt fremheve del 2, som er
proppfull av gode og praktiske råd. Det
er oppsatt ammingens gylne regler – 17
i alt, som fungerer som gode knagger.
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Det følelsesmessige aspektet ved å
amme, ikke få til ammingen eller ikke å
ønske å amme er ivaretatt på en fin og
var måte. Det er innlagt noen ”amme-
historier” fra virkeligheten. Det funge-
rer som et fint krydder og som avveks-
ling i teksten. Del 1 og 3 er viktig kunn-
skap, men kanskje helst for de mer
interesserte. Temaene er grundig be-
handlet. Periodevis synes jeg at det i del
1 blir vel mye sammenligninger med
pattedyrene.
Språket er tilpasset målgruppen altså

mødrene, noe som gjør boken lettlest.
Boken starter i øvrig med et bitte lite
ammeleksikon – veldig bra. Innholdet
er illustrert med fortrinnsvis tegninger.
Omslagsillustrasjonen er søt og mor-
som.

Dette er en bok som varmt anbefales
ikke bare til ammende kvinner, men
også til helsepersonell og ammehjelpere
som møter disse kvinnene. Forhåpent-
ligvis vil boka bli å finne på helsestasjo-
ner, føde/barsel- og barneavdelinger.

Forfatterne har enorm kunnskap om
emnet som de gjerne vil formidle vi-
dere og da blir boka omfangsrik. Det
tror jeg kan virke skremmende på noen
i målgruppa. Det er f eks ikke sikkert at
en blivende mor synes ammingens his-
torie er relevant for henne og derfor lar
boka stå. For fagfolk er dette avsnittet
til gjengjeld meget interessant, noe vi
kan ta lærdom av i vår streben etter å
fremme amming.

BOKANMELDELSER

Fylkestannlegene mottok i sommer en DVD
med filmen «Veiviser til god tannhelse for
barn» i posten.  Filmen er tenkt brukt av
helsepersonell i deres arbeid med veiledning
av småbarnsforeldre. Den viser med sitt «bil-
ledspråk» mange valg foreldre står overfor i
løpet av et døgn. Kjente symboler fra hver-
dagslivet viser veien til god tannhelse, hva
som er riktig og hva som bør unngås. På
denne måten kan fortellingen fungere uten
tekst og tale og vil derfor kunne egne seg i
veiledning av etniske minoriteter, men også
overfor andre som vil ha nytte av et enkelt
budskap.  Vi har likevel valgt å bruke en
stemme som i enkelhet understøtter budska-
pet. Argumentet for dette er de politiske sig-
nalene om at nye landsmenn bør lære norsk
som et ledd i integreringen.
Som skuespillere har vi valgt en vanlig fami-
lie på fire med «nøytralt» utseende.
Begrunnelsen er at vi ikke kan treffe alle et-
niske minoriteter i en film, slik at de kjenner
seg igjen hva utseende angår. Valget har i ste-
det vært å spille på situasjoner i hverdagen
som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i.
Filmen blir lagt ut på Norsk Tannverns nett-
sted, www.tannvern.no, men ikke til å laste
ned. Dette skyldes avtale med skuespillerfa-
milien om at filmen kun skal benyttes i
undervisning. Flere DVD-er kan bestilles
hos Norsk Tannvern til «selvkost» – kr 100
per stk inkl mva + vanlig eksp og porto. Fil-
men er støttet økonomisk av Helsedirektora-
tet.

Red.

VEIVISER TIL GOD TANNHELSE FOR BARN
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NSF KONGRESS

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Astrid Grydeland Ersvik, Leder LaH NSF
Foto: Karen Jægtnes og Gunhild Kåsa
Dehli
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Landsgruppen av helsesøstre
deltok sammen med de 31 an-
dre faggruppene i NSF på årets
sykepleiekongress.

Alle faggruppene hadde fått en godt
synlig plassering på NSF-torget, men
ingen av oss opplevde vel den helt
store tilstrømningen av interesserte
sykepleierkolleger til våre stands.
Uansett fikk vi markert det store
mangfoldet faggruppene represente-
rer og vi fikk knyttet nye kontakter
faggruppene mellom. 
LaHs leder bidro med et parallellinn-
legg på kongressen; ”Veiledet eller vil-
ledet – helseinformasjon på internett”. 
LaH arrangerte faggruppeledersam-
ling for våre egne lokale faggruppele-
dere og styret i forkant av kongressen.
Her gjennomførte vi blant annet opp-
læring i NSFs nylig utviklede Veiviser
i samhandling med kommersielle aktø-
rer, og hadde en rekke aktuelle saker
oppe til diskusjon.

Sykepleiekongressen bød på mange
interessante foredrag, og vi vil spesielt
trekke frem Marie Aakres innlegg (se
egen omtale under sakset fra
www.sykepleierforbundet.no ), samt
plenumsesjonen om sykepleie og
kunnskapsbasert praksis. Her var det
mye nyttig også sett med helsesøster-
øyne. Tankevekkende var også innleg-
gene om sykepleie i et globalt per-
spektiv og fra et pasientperspektiv.
Sykepleierkongressen hadde få helse-
søstre som deltagere. For dere vil vi
anbefale å bruke NSFs nettsider og se
opptak fra plenumsesjonene samt lese
aktuelle innlegg.

Jeg ser at du trenger meg
Det er i møte med pasientens øyne at
det skjer. Å bli bedre på dette bør være
sykepleiernes livsprosjekt, da det er sel-
ve nerven i det vi gjør, påstår Marie
Aakre, leder for Rådet for sykepleiee-
tikk.
Grunnlaget for all sykepleie er respek-
ten for det enkelte menneskets liv og
iboende verdighet. Sykepleie skal byg-
ge på barmhjertighet, omsorg og re-
spekt – samt være kunnskapsbasert. –
Praktisk klokskap er anvendt etikk,
mener Aakre. 

Jobben til en sykepleier dreier seg om
å fremme helse, forebygge sykdom,
gjenopprette helse og lindre lidelse.
En sykepleier kan heller ikke diskri-
minere noen. Alle har rett på lik og
rettferdig behandling. Sykepleieren
skal oppleve den andres sykdomssitu-
asjon som et krav om hjelp. Hun skal
tenke: 

– Jeg ser at DU trenger meg. Det er
DU og JEG og VI TO, i hvert eneste
møte. Dette samværet kan ikke plan-
legges før det skjer. Dialogen er kun-
sten, sier Aakre.

SYKEPLEIE-KONGRESSEN 2008
I TRONDHEIM

LaHs stand. Fra venstre: Rita Eikeland Krogstad, Astrid Grydeland Ersvik og Karen
J. Jægtnes.

Liv Østlie fra Athenea AS sto for opplæ-
ring vedr. vår samhandling med kom-
mersielle aktører.

Leder i rådet for sykepleieetikk Marie
Akre.
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RØYKFRI OPPVEKST

Stadig flere blir klar over de negative
helseeffektene av passiv røyking. Folks
holdninger til å røyke innendørs har
endret seg dramatisk de siste 15 år. I
alle disse årene har sjiraffen Georg
vært barnas talsmann for retten til
røykfri luft. ”Frisk luft i lungene er
godt for meg og ungene” er slagordet
hans. 

I august hadde Kreftforeningen igjen
gleden av å sende ut ”nyfødt-gaver” til
helsestasjonene, i form av 50 vaske-
votter fra sjiraffen Georg. Vi håper
helsesøster tar med gaven når
hun/han går på første hjemmebesøk.
Det er en fin anledning til å snakke
om betydningen av at barn vokser
opp i røykfrie omgivelser, jfr. temaet
”røykfrie barn” i det anbefalte helse-
stasjonsprogrammet (2003).  

I tillegg til gaven til nyfødte sendte vi

ut 50 linjaler med Georg-motiv på
den ene siden og ”Spis 5 om dagen”
(frukt og grønnsaker) på den andre
siden. Linjalene har vi laget på opp-
fordring fra helsesøstrene. De kan
gjerne benyttes i forbindelse med sko-
lestart-undersøkelsen og i barnesko-
len, for eksempel når kosthold står på
helsesøsters ”timeplan”.

Hvis noen av helsesta-
sjonene av en eller an-
nen grunn ikke har
mottatt vaskevotter og
linjaler, kan de kontak-
te oss på servicetorget
@kreftforeningen.no
eller telefon 07877. 

Bestilling av ma-
teriell
Den såkalte Georg-
konvolutten med høy-

demåler, tegnebok og navnelapp er
revidert. Den passer bra i forbindelse
med 4-årskontrollen. Gave til nyfødte,
linjaler og Georg-konvolutter bestilles
på www.kreftforeninengen.no eller
ved å sende en e-post til servicetor-
get@kreftforeningen.no.

VASKEVOTT TIL NYFØDTE OG ANNET 
GEORG-MATERIELL TIL HELSESTASJONENE OG 

SKOLEHELSETJENESTEN
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Har du møtt Georg?
Georg gir en gave til nyfødte barn allerede på barselavdelingen. Barna og
foreldrene treffer ham igjen på helsestasjonen, der helsesøster gir gode
råd og veiledning i hvordan vi kan hjelpe barnet til å få en røykfri oppvekst.
Visste du forresten at Georg finnes i Kristiansand Dyrepark – i levende live?

Barn som puster i røykfri luft er friskere
Ikke alle er klar over hvor plagsomt det er for barn å være i et rom
eller i en bil der noen røyker. Små barn er spesielt plaget fordi lungene
deres er mer følsomme.

• Barn som vokser opp i hjem der noen røyker får oftere luftveis-
infeksjoner som bronkitt, bronkiolitt og lungebetennelse.

• De blir lettere forkjølet og får oftere mellomørebetennelse. 
• De kan få redusert immunforsvar og nedsatt lungefunksjon.
• De utvikler oftere astma enn andre barn. Barn med astma får 

dessuten hyppigere og sterkere anfall når de puster i røykfylt luft.
De blir også oftere innlagt på sykehus.

• De kan få økt risiko for lungesykdommer og hjerte- og karsyk-
dommer senere i livet. De kan også ha økt risiko for å utvikle kreft.

Ved å ha det røykfritt hjemme unngår barnet å få plager som irriterte
øyne, irritasjonshoste, økt slimproduksjon og tung pust. Barna vil
også synes det er godt at det ikke lukter røyk av klær og møbler. 

Vil du bestille mer informasjonsmateriell fra Kreftforeningen kan du
gå inn på kreftforeningen.no. Her kan du også kjøpe Georgkosedyr
eller andre Georgprodukter ved å klikke på Støtt kreftsaken. Du kan
også skrive eller ringe til oss. 

Kreftforeningen, postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo, 
telefon 22 86 66 00 telefaks 22 86 66 10. 
e-post: servicetorget@kreftforeningen.no

Nyttige nettsteder
Her er forslag til nettsteder som du som helsesøster
bør jevnlig innom for å få oppdatert informasjon
som angår vår tjeneste:
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre 
www.helsedir.no 
www.regjeringen.no (se spes. Helse- og omsorgsde-
partementet og Barne- og likestillingsdepartementet)
www.helsetilsynet.no 

www.helsebiblioteket.no 
www.barneombudet.no 
www.fhi.no 
www.r-bup.no 
www.bufetat.no 
www.lovdata.no (her finner du alle lover og forskrif-
ter som regulerer vår tjeneste)
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anmeldelser samt nyheter tar vi også gjerne imot. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker artikkelen lagt ut
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Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av bibliotek, høgskoler, institusjoner og firmaer. 
Opplag: 2750.
Pris kr 400,– pr. år.
Bestilles hos: Astrid Grydeland Ersvik, LaH Postboks 272, 
6501 Kristiansund N – eller på: astrid.grydeland@bluezone.no
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Husk å melde fra ved adresseendring til:
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Info fra redaksjonen

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 1/2009: Lokal faggruppe i Vestfold

Siri Foyn, 
siri.foyn@tonsberg.kommune.no
tlf.: 33 34 85 30
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LOKALE GRUPPER

LaH’s faggruppeledere i fylkene 2008
OSLO: Gunn Quamme, Frenningsvei 1, 0558 Oslo

tlf. priv: 22 15 52 63, mobil arb 94 28 88 08, mobil (priv): 48 05 10 12 
e-post: gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no, gunn.quamme@online.no 

ØSTFOLD: Rita Eikeland Krogstad, Brynhilds vei 14, 1430 ås
tlf. priv: 64 94 12 56, mobil priv: 48 07 80 20, mobil arb: 48 26 40 82
e-post: rita.eikeland.krogstad@moss.kommune.no, rita.krogstad@c2i.net 

AKERSHUS: Torunn Stenstad, Fjellvn. 3A, 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78, tlf. arb: 67 20 17 05, mobil:: 48 21 76 35
e-post: toruste@online.no, tse@lorenskog.kommune.no 

HEDMARK: Cecilie Ruud Dangmann, Dragonveien 23, 2335 Stange
tlf. priv: 62 58 23 45, tlf. arb: 62 58 52 82, mobil arb: 92 06 97 63 
e-post: cecilie@dangmann.com 

OPPLAND: Synnøve R. Harerusten, 2676 Heidal
tlf. priv:61 23 58 38/ 99 58 24 56, tlf. arb: 61 70 07 00, mobil arb: 41 53 72 91 
e-post: synnove.harerusten@sel.kommune.no 

BUSKERUD: Unn Magda Espeseth, Bjønnedalsveien 4, 3442 Hyggen
tlf. priv: 31 28 65 39, tlf. arb: 31 29 60 00, mobil priv: 98 45 23 06 
e-post. unnmagda.espeseth@royken.kommune.no  

VESTFOLD: Liv Horpestad, Hortensvn. 159, 3157 Barkåker
tlf.priv: 33 38 05 97, tlf. arb: 33 08 57 01, mobil: 97 56 89 95
e-post: liv.horpestad@horten.kommune.no;  livhorpestad@hotmail.com

TELEMARK: Signe Bråstøyl, 3893 Vinjesvingen
tlf. priv.35 07 25 67, tlf. arb:  35 06 27 43, mobil arb: 90 65 30 31
e-post::  signe.braastoyl@vinje.kommune.no

AUST-AGDER: Bjørg Vedå, Serviceboks 503, 4898 Grimstad
tlf. priv. 37 02 56 48 / mob. priv. 97 67 39 37, tlf. arb. 37 29 62 27 / mob. arb 47 45  61 31
e-post: bjorg.veda@grimstad.kommune.no

VEST-AGDER: Kristin Edland Aamodt, Moiveien, 4480 KVINESDAL
tlf. priv.: 38 35 40 66, tlf. arb: 38 35 79 90 / 38 35 79 94, mobil: 98 63 53 43 
e-post: kristin.edland.aamodt@kvinesdal.kommune.no

ROGALAND: Kirsti Bryne Rykkje, Gauselveien 43, 4032 Stavanger
tlf. priv: 51 95 99 58, tlf. arb: 51 91 26 67, mobil: 45 22 20 86
e-post: kirsti.bryne.rykkje@stavanger.kommune.no 

HORDALAND: Astrid Paulsen, Østre Stiaberget 13, 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27, tlf. arb: 55 09 68 10/11  mobil: 48 24 83 64
e-post: astrid.paulsen@fjell.kommune.no; astridherm@hotmail.com

SOGN OG FJORDANE: Anne Helen Strandabø, Solvornstrondi, 6879 Solvorn
tlf. arb: 57 68 56 05, mobil 48 07 72 48
e-post: anne.helen.strandabo@luster.kommune.no, ahel-st@online.no 

MØRE OG ROMSDAL: Jeanette Kobbevik, Myrlandsv. 44, 6020 Ålesund
tlf. priv: 91 80 37 76, tlf. arb: 70 16 30 60 
e-post: jeanette.kobbevik@alesund.kommune.no 

SØR-TRØNDELAG: Monica Hoff Gaustad, Byåsveien 125, 7021 Trondheim
tlf. arb.: 72 54 82 08, mobil: 90 97 38 23
e-post: monica-hoff.gaustad@trondheim.kommune.no 

NORD-TRØNDELAG: Randi Eidem Solem, Skuruvn. 3, 7517 Hell
tlf. arb: 74 80 44 46 /74 80 44 40, mobil priv: 90 17 95 28
e-post: randi.eidem.solem@stjordal.kommune.no,  randi.eidem.solem@ntebb.no  

NORDLAND: Eli Taranger Ljønes, 8100 Misvær 
tlf. priv: 75 53 93 97, tlf. arb: 75 55 57 60, mobil arb: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@bodo.kommune.no, eli.tl@online.no 

TROMS: Elin Winje Skallebø, Mellomveien 33A, 9180 Skjervøy
tlf. arb: 77 77 55 70, mobil: 90 61 61 58
e-post: elin.w.skallebo@skjervoy.kommune.no, winje@trollnet.no 

FINNMARK: Kjerstin Møllebakken, Porsveien 14, 9912 Hesseng
mobil priv: 95 15 46 70, tlf. arb: 78 97 76 70 /77, mobil: 95 15 46 
e-post: kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

September 2008: 2611 medlemmer
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INNMELDINGSSKJEMA

Innmelding
Landsgruppen av Helsesøstre NSF
LaH Postboks 272
6501 Kristiansund N
eller via vår hjemmeside
på www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________________

Arbeidssted ______________________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ______________________  E-post _________________________________________________________

NB! Medlemsnummer NSF ___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall _________________________________________________________________

Dato _______________________   Underskrift  _____________________________________________________

§3 i vedtektene: Medlemskap
I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF, og som har videreutdanning som helsesøster, er sy-

kepleier knyttet til fagområdet, eller er sykepleier under utdanning som helsesøster.

Årskontingent betales og innkreves av NSF og er på kr 408,– (fom. 2008),
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.




