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Norge får om kort tid en ny regjering. I skrivende 
stund vet jeg ikke hvilke partier som vil utgjøre 
denne regjeringen, men at den vil bli i nyanser av 
blått er utvilsomt. Vår spenning er særlig knyttet til 
to områder: om man vil fortsette satsingen på folke-
helse som avtroppende helseminister Jonas Gahr 
Støre gikk i bresjen for, og om barne-, likestillings- og 
inkluderingsminister Inga Marte Torkildsens kamp 
for de mest sårbare barn og unge vil bli videreført. 

Det mangler ikke på løfter og forpliktelser i partienes 
program frem mot 2017. Høyre skal styrke helsesta-
sjonene og skolehelsetjenesten, øke kompetansen 
når det gjelder å fange opp familier i krise og styrke 
det forebyggende helsearbeidet. Fremskrittspartiet 
vil ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetil-
bud til mor/barn. KrF mener at helsestasjonen spiller 
en viktig rolle i den første fasen av et menneskes 
liv, at det er viktig å styrke og videreutvikle tilbudet 
i skolehelsetjenesten med flere yrkesgrupper, at 
helsesøster skal ha tid til elever som trenger noen 
å prate med. Venstre vil styrke gravide kvinners til-
gang til jordmortjenester og forbedre oppfølgingen 
i hjemmet, gjennomføre en nasjonal opptrapping 
for helsestasjonene over fire år, styrke skolehelse- 
tjenesten samt studentsamskipnadenes helsetil-
bud, gjennomføre en opptrapping og styrke skole-
helsetjenesten gjennom en opptrappingsplan med 
1000 nye helsesøstre i løpet av fire år og igangsette 
en særskilt satsing på forbedret koordinering mel-
lom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den 
enkelte elev som trenger støtte. 

Vår oppfordring til regjeringen: følg opp egne løfter 
og fortsett den langsiktige styrkingen av helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten som er påbegynt! 180 
millioner er en god start. Øker dere med 20 millioner, 
kan vi også opprette et lenge etterspurt kompetan-
sesenter for tjenesten. Sett av 200 millioner per 
år i stortingsperioden, da vil barn og unge i langt 
større grad enn i dag få det tilbudet de faktisk har 
rett på. Sørg for å få etablert spesialistgodkjenning 

for helsesøstre og utvid helsesøsterutdanningen, 
slik at den svarer på dagens krav til kompetanse. 
Landsgruppen av helsesøstre og Norsk Sykepleier-
forbund vil være konstruktive bidragsytere i dialog 
med den nye regjeringen.

Jeg tør påstå at helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten er en suksesshistorie i global sammenheng. Den 
er basert på frivillighet, er gratis og har tilnærmet 
hundre prosent oppslutning. Utenlandske kolle-
ger spør om vi betaler foreldrene for å møte opp!  
Tjenesten har stor tillit i befolkningen, virker sosialt 
utjevnende, retter seg mot alle barn og unge, som 
utgjør en fjerdedel av Norges befolkning, og deres 
familier. Norge har svært høy vaksinasjonsdekning, 
lav spedbarnsdødelighet og blant verdens friskeste 
barn og unge. Mange har æren for dette, men at 
«barnas bedriftshelsetjeneste» spiller en vesentlig 
rolle, er hevet over tvil. En slik suksess burde være 
eksportvare!

Selv om ressurssituasjonen er anstrengt, gjøres 
det hver dag en formidabel innsats for å gi et godt 
tjenestetilbud. Politikere, helsesøstre og LaH NSF 
ønsker det samme: skape flere suksesshistorier – 
både for det enkelte barn og den enkelte ungdom 
og forelder, men også for tjenesten som sådan. 
Skal vi lykkes med det, kreves lydhør interesse fra 
politikerne og en tydelig stemme fra helsesøstre. 
Den som leser Tidsskrift for helsesøstre eller følger 
med på våre nettsider og sosiale medier vil finne 
denne tydelige stemmen i form av utallige eksem-
pler på godt utviklingsarbeid og gode tilbud for barn 
og unge. I denne utgaven av tidsskriftet finner du 
mange gode eksempler fra praksis, og kan lese om 
NSF og LaHs satsing på ledere. Takk til redaksjons-
komiteen i LaH NSF Oslo for solid arbeid!

Gode høstdager ønskes våre lesere!

De blå, de små, de store og de gode

leder av landsgruppen av helsesøstre NSF
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LEDER: 
Astrid Grydeland Ersvik
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«Vinn kjærligheten ved å vise 
kjærlighet.» Alexander Barclay, skotsk forfatter (1475-1552)

Mange blir kjørt
45 prosent av norske tredjeklas-
singer blir kjørt til skolen: 32,2 
prosent i privatbil og 12,8 pro-
sent med offentlig eller annen 
transport, viser Folkehelsein-
stituttets barnevekststudie. 
De resterende går eller sykler 
til skolen.

Kilde: Forskning.no

Ikke flere overvektige
Om lag 16 prosent av tredjeklassingene er overvek-
tige, det vil si cirka hver sjette åtteåring. Det viser nye 
resultater fra Barnevekststudien ved Folkehelse-
instituttet. I 2008 var 15 prosent av tredjeklass- 
ingene overvektige, men i 2010 økte andelen til nesten  
18 prosent. Resultater fra 2012-undersøkelsen viser 
at vi nå er tilbake på utgangsnivået. Livvidden følger 
et liknende mønster.

Kilde: Forskning.no

Ekstra gevinst 
av vaksine
Pneumokokkvaksinen 
som ble innført i barne-
vaksinasjonsprogram-
met i 2006, har trolig 
bidratt til at færre barn 
får luftveisinfeksjoner. 
Vaksinen ble innført for 
å beskytte mot alvorlige 
infeksjoner som hjerne-
hinnebetennelse, men 
resultatene viser at barn 
som var fullvaksinert 
som ettåringer, hadde 
22-25 prosent lavere 
forekomst av nedre luft-
veisinfeksjoner mellom 
ett og tre års alder.

Kilde: Nyhetsbrev 2013/Den norske 

mor og barn-undersøkelsen

SMÅNYTT

Usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige 
barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle 
problemer i tidlige barneår. Det viser en ny studie 
basert på informasjon fra over 23 000 mødre i Den 
norske mor- og barnundersøkelsen. Resultatene 
viser blant annet at:

   Høyt inntak av usunn mat gjennom svangerskapet 
øker risikoen for at barnet utvikler atferdsproble-
mer i tidlige barneår. 

   Småbarn som spiser usunn mat i sine første fem 
leveår, eller ikke spiser nok næringsrik mat, har økt 
risiko for depresjon og angst i tillegg til atferds-
problemer. 

Kilde: Folkehelseinstituttet/fhi.no

Psykiske plager  
av usunn mat

Vaksinering gir færre kjønnsvorter
Forekomsten av kjønnsvorter hos unge kvinner og menn 
har gått kraftig ned i Australia etter at HPV-vaksinering av 
unge kvinner ble innført i 2007. I studien inngikk mer enn  
85 000 pasienter. For kvinner under 21 år sank andelen som 
hadde kjønnsvorter fra 12 prosent i 2007 til 0,85 prosent 
i 2011.For kvinner i aldersgruppen 21 – 30 år sank andelen 
fra 11 prosent til 3,1 prosent. For menn i de samme alders-
gruppene sank andelen fra henholdsvis 12 til 2,2 prosent 
og fra 18 til 8,9 prosent.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening
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Advarer mot snus
Salget av snus fortsatte å øke i 2012, samtidig som stadig 
færre røyker. Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregis-
teret advarer mot snus - også om det brukes for å kutte 
ned på røyking.

– Snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken. Tobakk, 
uansett form, øker risikoen for kreft, sier Grimsrud.

Snus øker risikoen for kreft i munnhulen, bukspytt-
kjertelen og spiserøret.

Kilde: Kreftregisteret

Millioner  
uten skolegang
57 millioner barn i fattige land får 
ikke gå på skole, ifølge Unicef. Over 
halvparten av verdens barn som 
nektes skolegang, bor i Afrika sør 
for Sahara og i Vest-Asia. Hoved-
grunnene er fattigdom og krig.

Kilde: Forskning.no

Bilder på sigarettpakker som forteller om ska-
der av røyking, har nesten ingen innvirkning på 
tenåringer. Det viser en ny studie fra Stirling Uni-
versity i Skottland, som omfattet 2800 barn. Ett 
av ti barn i undersøkelsen røkte regelmessig.

Kilde: BBC

Foreldres seksualitet er ubetydelig
Det har ingen betydning for barn om foreldrene er lesbiske, homofile 
eller heterofile, viser en rapport fra Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– Det er det samme for barna hvilken seksuell orientering forel-
drene har, sier NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen til NRK.

Hun sier at andre kriterier avgjør om barna har en god oppvekst 
eller ikke.

– Om lesbiske og homofile foreldre er gode foreldre er knyttet til de 
samme karakteristikaene som hos heterofile. Som om du er forståel-
sesfull, følger opp barnet på skolen og så videre, sier Backe-Hansen.

Rapporten kan lastes ned på nova.no. Den heter Å ha foreldre av 
samme kjønn – hvordan er det, og hvor mange gjelder det? 

Kilde: NRK (nrk.no) 

Blir ikke skremt 
fra å røyke

Tekst Johan Alvik Foto Colourbox

Illustrasjonsfoto: Scanpix/M
icrostock



Portrettet

Kristin Sofie Waldum har jobbet 15 år som helse-
søster – en jobb som har gitt henne mye. Nå har hun 
sluttet som leder for Landsgruppen av helsesøstre i 
Oslo, for å begynne som prosjektkoordinator i Norsk 
Sykepleierforbund.

– Hvorfor ble du helsesøster?
– Jeg skulle egentlig bli jordmor, men fant ut at 

jeg var mer glad i barn enn fødende kvinner, for å 
si det litt sleivete. Å kunne være en støtte for barn  
og ungdom i deres oppvekst er jo fantastisk!

– Hvordan har du likt å være leder i Oslogruppen?
– Jeg synes det har vært kjempeinspirerende 

å være leder for så mange engasjerte og dyktige  
helsesøstre. Lederrollen har gitt meg god oversikt over 
mye av det som skjer på fagfeltet vårt. Samtidig er 
det tette, gode arbeidsfellesskapet i et slikt styre noe 
alle burde få oppleve, det gir mer energi enn det tar. 
Grip sjansen, still til valg! sier Kristin Sofie Waldum.

– Hva er din oppgave i NSF?
– Jeg skal være et bindeledd mellom de 33 fag-

gruppene av spesialsykepleiere og fag- og helsepolitisk 
avdeling. Hovedsatsingsområdet er helsefremmende 
og forebyggende arbeid. Målet med stillingen er at 
fagkunnskap fra faggruppene skal påvirke NSFs  
politikk, samt å få til en dynamisk vekselvirkning. 
Det er ansatt en til som skal ha samme rolle, men 
med hovedvekt på ledelse/ledere.

– Hva håper du å få utrettet i denne jobben?
– Jeg håper å kunne bidra til at sykepleierne, 

inkludert helsesøstre, i enda større grad blir en viktig 
premissleverandør og samfunnsaktør. 

– Hva legger du i politisk arbeid for en helsesøster?
– Helsesøster har en viktig rolle i forhold til å for-

telle politikere hvordan barn, unge og familier har det 
i dag. Vi har god oversikt over hele befolkningen. Gjen-
nom gode historier kan vi forandre politikken. Alle 
politikere forstår at det er umulig å gjøre en god jobb 
som helsesøster hvis du har ansvar for 5000 elever, 
men de må de få vite om det, de kan ikke lukte det!

Beste minne

Kristin Sofie Waldum forteller at hun har mange gode 
helsesøsterminner. De beste minnene knytter seg til 
hverdagslige opplevelser. Alle elevene på skolen som 
kom innom i grupper eller hver for seg, førsteklassin-
gene som pratet i munnen på hverandre og ettertenk-
somme ungdommer med små og store utfordringer. 

– Og det verste minnet?
– Det verste minnet jeg har er fra de sammen-

hengene jeg opplevde at jeg ikke hadde noe særlig å 
tilby som helsesøster, i forhold til svært overvektige 
barn for eksempel, som ønsket så inderlig at jeg skulle 
hjelpe dem, sier hun.

– Hva gjør deg engasjert?
– Ingenting engasjerer meg mer enn alt som har 

med barn og unges oppvekstvilkår å gjøre. Å opp-
leve at helsesøstre har påvirkningskraft og blir hørt  
stimulerer engasjementet ytterligere. 

– Hva opprører deg?
– Generalisert, negativ omtale av barn og ung-

doms oppførsel nå til dags. Opplever mer selvopp-
tatthet og brautende oppførsel fra godt voksne på 
min vei, uten at det er noe tema. Heia alle de flotte 
barna og ungdommene! Tenker også ofte på den 
gode, gamle sangstrofen: «Tenk om jeg en dag til 
en dame skulle si, nå må du spise grøten din, du er 
så tynn fru Li». Mye god visdom i den for dem som 
tenker etter.

Framtidens helsesøster

– Hvordan ser du for deg framtidens helsesøster?
– Framtidens helsesøster er fortsatt en genera-

list som tenker helhet og gir støtte til å mestre livet. 
Fremtidens helsesøster, eller folkehelsesykepleier, 
tenker befolkningsrettet og tilpasser tiltakene til fol-
kehelseprofilen fra sin kommune, bidrar til forskning 
på feltet og er en tydelig stemme for barn og unge i 
samfunnsdebatten. 

– Har du forslag til et annet navn på Helsesøster?

Kristin Sofie Waldum oppfordrer alle helsesøstre til å bli med på inspirerende arbeid 
i Landsgruppen av helsesøstre. Selv har hun nylig forlatt lederposisjonen i Oslo, for 
en viktig jobb i Norsk Sykepleierforbund. Tekst Kristine Hartvedt  Foto Marit Fonn

Ny giv i ny jobb
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Kristin Sofie Waldum
Stilling: Prosjektkoordinator i Norsk 
Sykepleierforbund
Bakgrunn: Hun har bakgrunn både fra helse-
stasjon og skole. Har arbeidet i Tromsø, Grue, 
Bærum og Oslo. I Oslo hadde hun en fagkoor-
dinerende stilling i forhold til helsestasjons- og 
skolehelse-tjenesten i Oslos 15 bydeler. 

– Folkehelsesykepleier, siden det er sammenfal-
lende med tittelen i mange andre land. Eventuelt kan 
man jo kalle de som jobber på skole for skolesyke-
pleiere og de som jobber på helsestasjon for helsesta-
sjonssykepleiere. Hvis ikke vi finner en ny tittel selv, 
er jeg redd vi snart blir påtvunget en av likestillings-
ombudet. Jeg synes sykepleier skal være med i tittelen, 
det er med på å tydeliggjøre kompetansen vår. Det 
er jo lenge siden «søster» forsvant fra sykehusene  
og mange vet ikke at vi er sykepleiere.

– Hvordan ser helsestasjon ut om ti år?
– Helsestasjonen er fortsatt et viktig knutepunkt 

for barn og deres familier. Etter at vi har fått ny  
tittel, jobber det forhåpentligvis noen menn der også. 
Pappagrupper er like vanlig som barselgrupper for 
mødre. Hjemmebesøk av både jordmor og helse- 
søster gjennomføres selvfølgelig i alle kommuner. Det 
er også åpent noen kvelder, blant annet for å utvide 
tilbudet om grupper og temakvelder. 

– Barna dine var 2, 7 og 9 år, da du ble leder av Oslo-
gruppen i tillegg til full jobb. Har det vært greit? 

– For det meste har det vært greit, fra mitt per-
spektiv, fordi dette vervet har engasjert meg og gitt 
meg positiv energi, noe barna vel også har merket. 
Likevel, tidvis har det vært mye å ha kontroll på. Jeg 
er langt fra noen supermamma. Barna mine har også 
en far, to sett besteforeldre og to single onkler, blant 
annet, uten dem hadde det vært verre! Dessuten har 
vi av og til posesuppe til middag, tenk det!

– Hvilken bok har du på nattbordet?
– Akkurat nå er det to bøker med mamma i  

tittelen, ikke tilfeldig at jeg leser bøkene, men tilfeldig 
at jeg leser dem samtidig: Mysteriet mamma av Trude 
Lorentzen og Mors historie av Margaret Skjelbreid.

– Ellers?
– Var nettopp på internasjonal konferanse for 

Public Health Nursing i Irland. Fantastisk å oppleve 
hvor sterkt faget vårt står på tvers av forskjellige land 
og kulturer. Nesten rørende! 

Ny giv i ny jobb

9TIDSSKRIFT FOR HELSESØSTRE  3-2013



StorbyhelSe: Smittevern

Tuberkulose er fortsatt  en utfordring i storbyen
Tuberkulose er en sykdom man ikke må glemme. Det er viktig at beredskapen, 
kunnskap og ferdigheter i forbindelse med tuberkulosearbeidet opprettholdes 
blant helsesøstre.

T uberkulose er en alvorlig smittsom sykdom 
som skyldes bakterien Mycobactrum tuber-
culosis. Sykdommen kan ramme alle organer 

i kroppen, med det er bare lungetuberkulose som 
er smittsomt.

Tuberkulose var den store folkesykdommen i 
Norge helt frem til 1940–50-årene. Rundt århundre-
skiftet nådde tuberkulosedødeligheten på landsbasis 
nærmere 7000 dødsfall. I årene 1931–1935 skyltes 
hele 12 % av alle dødsfall i Norge denne sykdom-
men. Deretter har dødeligheten blitt gradvis redu-
sert. I 1951–1955 forårsaket den bare 2 % av alle 
dødsfall (1).

Oppgave for helsesøstre

En viktig yrkesgruppe i tuberkulosearbeidet har 
vært helsesøstrene siden denne yrkesgruppen ble 
etablert på andre halvdel av 1920-årene. Helsesøs-
trene hadde mange arbeidsoppgaver, men tuber-
kulosearbeidet sto meget sentralt ved at de besøkte 
syke, ga råd, passet på at de hygieniske forskriftene 
ble fulgt og desinfeksjonen ble overholdt (1). Mye 
av det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
handlet på denne tiden om tuberkulose.

Helsesøstre har hatt og har fortsatt ansvaret 
for tuberkulinundersøkelsen først med Pirquet og 
senere med Mantoux, i tillegg til all BCG-vaksine-
ring i barnevaksinasjonsprogrammet.

Målrettet vaksinering

Fra skoleåret 2009/2010 utgikk allmenn BCG-
vaksinering av norsk skoleungdom fra det norske 
barnevaksinasjonsprogrammet, og ble erstattet av 
målrettet vaksinasjon av bestemte risikogrupper. 
Dette ble gjort etter nøye vurdering fra nasjonale 
helsemyndigheter. Norge fulgte nå etter andre vest-

europeiske land som allerede hadde sluttet med 
BCG-vaksinasjon for personer med liten risiko for 
tuberkulose. Sverige sluttet i 1975, Storbritannia i 
2005, Finland i 2006 og Frankrike i 2007. I USA 
har BCG-vaksine aldri vært brukt for personer med 
liten risiko for tuberkulose (2).

Det er beregnet at avvikling av allmenn BCG-
vaksinasjon i Norge kan medføre en årlig økning 
på 1–3 tuberkulosetilfeller blant personer i alde-
ren 15–30 år med lav risiko for tuberkulose. For å 
unngå en større økning er det imidlertid viktig at 
personer i risikogruppene vaksineres, dette viser 
også erfaringer fra andre land. Det er derfor viktig 
å opprettholde tilbudet om gratis BCG-vaksinering 
til barn av foresatte som kommer fra land med høy 
forekomst av tuberkulose. I tillegg skal personer 
som planlegger oppholde i land med høy forekomst 
av tuberkulose over en lengre periode, få anbefalt 
BCG-vaksine som en del av reisevaksineringen.

Mest utbredt i Oslo

I 2012 registrerte Nasjonalt folkehelseinstitutt 378 
diagnostiserte tilfeller av tuberkulose i Norge. Syk-
dommen er vanligst blant yngre innvandrere som er 
smittet før innvandring til Norge. I den norskfødte 
befolkningen er forekomsten veldig lav.

Tuberkulose er i dag et storbyfenomen og Oslo 
har den største andelen av sykdomstilfellene. I 2012 
utgjorde det 25 % av tuberkulosetilfellene (96 perso-
ner). Også i Oslo er det store variasjoner fra bydel til 
bydel i forhold til hvor mange tilfeller av tuberkulose 
som registreres per år. Dette skyldes bydelens ulike 
etniske sammensetning av befolkningen.

Flere bydeler i Oslo har de senere årene hatt flere 
større smitteoppsporinger i tilknytning til barne-
hager, skoler og arbeidsplasser. Smitteoppsporing 

Av Mone Tsahai Kildal, 
helsesøster i BGO
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er et tidkrevende og møysommelig arbeid, hvor 
helsesøster i de aller fleste bydeler utfører de fleste 
arbeidsoppgavene i form av informasjonsformidling, 
testing, vaksinering, henvisning til spesialisthelse-
tjenesten for videre undersøkelse og rapportering 
til nasjonale helsemyndigheter.

Her er eksempler fra to bydeler i Oslo:

Bydel St. Hanshaugen, med ca. 35 000 innbyg-
gere.
Smittevernansvarlig helsesøster Henriette Egebak-
ken:

I april i år ble det påvist tre tilfeller av lungetu-
berkulose i en klasse ved Bårdar Danseakademi i 
Oslo. Et fjerde tilfelle av tuberkulose ble påvist hos 
en elev som har gått på samme skole på dagtid, men 
ikke i samme klasse. Et femte tilfelle ble påvist i 
Vestfold fylke med kjent sammenheng med tilfel-
lene i Oslo (2)

Smitteoppsporing ble igangsatt rundt hvert 
enkelt sykdomstilfelle. I første omgang blant alle 
elevene som tok danseundervisning på dagtid, fami-
liemedlemmer og vennekrets av de syke undersøkt 
med Mantoux og immunologisk blodtest, interferon-
gamma release assay, IGRA. 

Det har blitt påvist et sjette tilfelle av tuberkulose 
i Vest-Agder som har kjent sammenheng med tilfel-
lene ved Bårdar. I tillegg har Folkehelseinstituttet 
ved hjelp av «fingerprinting», påvist samme bakte-
riestamme hos syv tidligere tuberkulosepasienter 
i Oslo-området (2). Overlege Trude Arnesen ved 
Folkehelseinstituttet ved Avdeling for infeksjons-
overvåkning sier at det er sannsynlig at disse 13 
tilhører samme utbrudd, selv om sammenhengen 
mellom tilfellene foreløpig ikke er avklart.

I tillegg har flere personer fått tilbud om fore-
byggende tuberkulosebehandling fordi 
prøvesvarene tyder på at de har en 
latent (sovende) infeksjon av 
tuberkulosebakterien. Disse 
personene har ikke vært syke 
og kan derfor ikke smitte 
andre, men ubehandlet vil en 

latent tuberkuloseinfeksjon gi sykdom hos ca. 5–10 
% en gang i løpet av livet. Forebyggende behandling 
reduserer denne sjansen ytterligere (2).

Bydel Vestre Aker, med ca. 45000 innbyggere.
Smittevernansvarlig helsesøster Lise Follestad:

Vi rapporterer også en økning i både tuberkulo-

sekontroll og smitteoppsporing. Økningen i antall 
personer som skal testes for tuberkulose, har steget 
fra 125 konsultasjoner i 2009, til 262 
pr. 1. september 2013.

Bydelen har fått en 
stor gruppe aupai-
rer fra land med 
høy forekomst av 
tuberkulose. Det 
er flere funn av 
personer med 
latent  tuber-
kulose i denne 
gruppen. De 
har først og 
fremst omsorg 
for barn i sine 
vertsfamilier. 
Helsestasjonen 
har derfor gått ut 
med en oppfor-
dring i lokala-
v i sen t i l 
fami-

«Sykdommen er vanligst 
blant yngre innvandrere.»

Tuberkulose er fortsatt  en utfordring i storbyen
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lier som ønsker å ta imot au pair, om at de har plikt 
til å følge pålagte tester. 

De har også vært en stor økning i antall utveks-
lingsstudenter, som testes før eller etter utenlands-
opphold.

I sommer ble det oppdaget tuberkulosesmitte 

hos en av innbyggerne i Vestre Aker. Dette 
medførte en stor smitteoppsporing med tes-

ting av over 63 personer som var ansatt i 
samme bedrift, i tillegg til pasientens 

nærmeste familie.

Smittevernhelsesøstre

Tuberkulosearbeidet har blitt spesialisert og fagfeltet 
har utviklet seg mye i løpet av de siste årene, noe 
som har gjort at det nå ofte er egne «smittevern-
helsesøstre» som gjør dette arbeidet i primærhel-
setjenesten. Det er allikevel viktig at kunnskapen 
om tuberkulosearbeidet med intrakutan injeksjon 
med Mantoux og BCG opprettholdes hos alle hel-
sesøstre, for ved større smitteoppsporinger er det 
helt avgjørende at det er et team av helsesøstre som 
samarbeider om smitteoppsporingen da arbeidet er 
tidkrevende og krever god logistikk. 

Referanser: 

1.  Schiøtz, Aina: Det offentlige helsevesenet i Norge 1603–2003–Bind 2: 
Folkets helse–landets styrke 1850–2003. Universitetsforlaget, 2003

2. Nasjonalt folkehelseinstitutt: www.fhi.no

StorbyhelSe: Smittevern

«Fagfeltet har ut-
viklet seg mye.»

Konferanse for sykepleiere 
som jobber med barn
Den 4-5 september 2014 er Sverige vertskap for nordisk konferanse 
for sykepleiere som arbeider med barn. 

Arrangør er NoSB – Nordisk samarbeid for sykepleier som arbeider 
med barn. Fra Norge er Landsgruppen av helsesøstre og Barne-
sykepleierforbundet NSF medlemmer i NoSB. Konferansen er åpen 
for alle medlemmer i LaH NSF. Tema for kongressen er «Listening 
to the children».

Konferansen finner sted i Stockholm. Program vil bli publisert på 
LaH NSFs nett- og facebooksider, samt i kommende Tidsskrift for 
helsesøstre.
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«De synes det er fint å  
kunne snakke med oss.»

StorbyhelSe: ruS

Hjelp til elever  
som ruser seg
Rus er et stort helseproblem. I Bydel Vestre Aker i Oslo blir derfor rusforebygging 
prioritert i skolehelsetjenesten, i samarbeid med lærere, politi og andre fagpersoner.

V i er to helsesøstre som jobber på en videregå-
ende skole og på Helsestasjon for ungdom 
i Bydel Vestre Aker i Oslo. Vi har tidligere 

hatt fokus på rus som satsingsområde i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i vår bydel. I 2005 var 
vi på studiebesøk i Stockholm for å lære mer om 
svenskenes Riskbruksprosjekt. (1) Dette er et pro-
sjekt som har gjort 1.-linjetjenesten mer bevisst på å 
spørre om alkoholvaner i forhold til pasienter; blant 
annet i allmennlegepraksis, svangerskapsomsorg og 
på barnavårdscentraler (helsestasjoner). Det var i 
Sverige, som her i Norge, ikke vanlig at man kartla 
rusvaner i forbindelse med legebesøk, dersom man 
ikke trodde at rus var et problem for pasienten. Som 
en følge av prosjektet har man endret praksis – nå 
skal kartlegging av rusvaner inngå som rutine i kon-
takt med alle pasienter.

Spør om rus

Vi har overført dette til våre samtaler med ungdom. 
Endringene dette har ført til, er at vi, ved hver før-
stegangskonsultasjon med ungdom som kommer 
til oss med problemer, spør om bruk av rusmidler. 
Det spørres om alkohol, cannabis, syntetisk can-

nabis og andre narkotiske stoffer. Vi spør også om 
bruk av dopingmidler. Spørsmål om rusvaner er 
svært viktig ved blant annet skolefravær, konsen-
trasjonsproblemer, søvnproblemer, lærevansker, 

spilleproblematikk, bekymring for helsen generelt, 
depresjon, angst og ADHD-utredning. Alle som har 
behov for det, får tilbud om frivillig urinprøvekon-
trakt og oppfølgingssamtaler.

Samarbeid med politiet

For fire år siden innledet vi også et samarbeid med 
vårt lokale politikammer i forhold til oppfølging av 
unge som hadde inngått kontrakt om urinprøve-
kontroller i forhold til bruk av cannabis, enten ved 
påtaleunnlatelse eller frivillig kontrakt. Tidligere 
gikk disse ungdommene til et privat laboratorium 
og avga prøve. De fikk ikke samtaler eller noen form 
for oppfølging av helsepersonell. Vi har begge deltatt 
på Uteseksjonens kurs i hasjavvenning (HAP-kurs), 
og vi bruker mye av vår kunnskap om cannabisbruk 
og avvenning i kontakt med ungdommene. Vi har 
også god nytte av vår grunnleggende sykepleiefag-
lige bakgrunn i møte med disse ungdommene. Den 
medisinske bakgrunnen er god å ha i forhold til å 
håndtere prøveavgiving og prøvesvar. Vår erfaring 
er at vi gjennom samtaler og tid kan bidra til en 
endring. Det er ikke alle som forblir rusfrie, men ved 
ukentlige korte møter med oss over 6–18 måneder, 
har vi en reell mulighet til oppfølging. Ungdommene 
selv gir uttrykk for at de er positive til vårt tilbud.

Erfaring med unge fra psykiatrien (3), viser at 
manglende oppmøte og uteblivelse fra avtaler er 
et stort problem, og den vanligste årsaken til at 
behandling mislykkes. Vi er i den unike posisjon 
at vi møter ungdommene der de er. Samarbeidet 
med forebyggende politi, gjør også at det er lettere 
å holde avtalene vi inngår.

Av Elsbeth Flood, 
helsesøster

Av Marianne Westby 
Thorstad, helsesøster
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Veileder foreldre

Vi har også bistått foreldre med råd og veiledning. 
De oppgir at de synes det er fint å kunne snakke med 
oss som er helsepersonell, da de har mange spørs-
mål og ofte er usikre på hvorledes de skal håndtere 
problemet. Det at vi er et kjent lavterskeltilbud i 
førstelinjetjenesten, gjør at det er enkelt å ta kon-
takt med oss.

Vi samarbeider tett med skolens miljøkontakt, 
rådgivere og lærere. Av andre samarbeidspartnere 
nevnes forebyggende enhet på lokalt politikammer, 
Salto (Sammen Lager vi et Tryggere Oslo) og byde-
lens uteteam. En representant fra uteteamet skal 
felte hos oss på Helsestasjon for ungdom, og gi tilbud 
om ekstra samtaler.

Viktig arbeid

Det er diskusjon blant elever, skolefolk, politikere, 
helsesøstre i videregående skole og andre om hvor 
mye tid og hva man skal bruke av ressurser i dette 
arbeidet. Mange mener at det er andre yrkesgrupper 
som skal håndtere rusforebygging og –oppfølging. 
Vi mener at dette ikke kan skilles fra ungdommenes 

helhetssituasjon, og at det er en stor og viktig bit av 
deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi opplever 
det som særdeles meningsfullt. Rus er et enormt 
samfunnsproblem og et stort helseproblem. Den 
typiske rusbrukende ungdom er ikke den man opp-
fatter som en misbruker. Vi møter ikke bare ungdom 
med problemer, men også ungdom som framstår 
som velfungerende og vellykkete utad, som selv ikke 
synes de har et problem. Disse ville vi ikke ha nådd 
dersom vi hadde unnlatt å ha fokus på rusbruk. Vi 
har en mulighet til å påvirke dem i gunstig retning, 
og mener at vi driver forebygging på alle plan, slik 
intensjonen er i Meld. St. 30, «Se meg!»(2). 

Referanser:

1.  http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Alkoholfragor-i-
vardaglig-halso – och-sjukvard1/

2. Riskbruksprosjektet 

3.  h t t p : // w w w. r e g j e r i n g e n . n o / n b /d e p / h o d /d o k / r e g p u b l /
stmeld/2011-2012/meld-st-30-20112012.html? id=686014

4. «Se meg!»

5. http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/psykisk/forside/nyheter/_457 

6. Prosjekt; «Ut og hjelpe unge», Diakonhjemmets sykehus

MISBRUK: Mange elever i videregående skole trenger hjelp til å slutte med forskjellige rusmidler. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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«Skal vi
snakke om det?»
Jente- og guttegruppe om kropp, seksualitet og omskjæring er et undervisnings-
tilbud utviklet av skolehelsetjenesten ved Sogn videregående skole. 

B akgrunn for gruppeundervisningen var at 
en mannlig lærer i en av skolens norskopp- 
læringsklasser tok kontakt i 2006. Han  

ønsket hjelp til pubertet – og seksualundervis- 
ningen for jentene i klassen, fordi han opplevde det 
vanskelig selv å undervise i disse temaene. Kropp og 
seksuell helse er et tema mange opplever som privat 
og som de ikke er vant til å prate med andre om. I 
den aktuelle norskopplæringsklassen kom mange av 
jentene fra land hvor omskjæring av jenter har høy 
utbredelse. Skolehelsetjenesten har kunnskap om 
og erfaring med å snakke med elever om sensitive 
temaer og i å ha seksualundervisning. Vi ble derfor 
enige om å gi jentene og guttene i disse klassene et 
undervisningstilbud med fokus på kropp, pubertet 
og seksualitet, og som knyttet disse temaene opp 
mot omskjæring. 

I regjeringens handlingsplan mot kjønnslem-
lestelse (1) er det spesifikke tiltak rettet mot kunn-
skapsheving i skolehelsetjenesten, blant lærere  

og ikke minst blant elever. Det forventes at sko-
len tar opp temaer knyttet til omskjæring, samt at  
forebyggende arbeid skal foregå i barnehage, grunn-
skole og videregående opplæring. Det ble derfor en 
naturlig del av undervisningen å snakke om om-
skjæring også.

Stovner bydel arbeidet den gangen i OK prosjek-
tet med kvinnegrupper og kurset jevnlig helsesøstre 
i erfaringene fra arbeidet. Undervisningsmanual (2) 
fra OK-prosjektet ble et nyttig verktøy for å komme 
i gang med undervisningen på Sogn. 

Den første gruppeundervisningen bidro til et 
ønske om å fortsette arbeidet. Jentene var kunn-
skapshungrige om alle tema, men ønsket spesi-
elt å lære mer om omskjæring. De kom fra ulike  
verdensdeler, men de fleste kom fra steder hvor det 
er vanlig at jenter blir omskåret. Som helsesøster 
var jeg komfortabel med å snakke med elever om 
tema som kropp, seksualitet og forplantning, men 
 å snakke om omskjæring var nytt for meg. Jeg  
merket min egen usikkerhet i forhold til hvordan 
jeg skulle ta opp temaet med elevene.

Jentene fulgte godt med, de hadde mange spørs-
mål og de ville ikke ha pauser. Stemningen i rommet 
var til å ta og føle på da vi snakket om omskjæ-
ring, men jeg opplevde hele tiden at dette var noe 
de ønsket å høre mer om. Det ble en blanding av 
stillhet, undring, ettertenksomhet, tristhet men  
også latter og glede. 

Vi møttes en gang til med repetering fra sist  
og fortsatte med tema omskjæring og ulike kultur-
syn. Mottakelsen fra jentene da jeg kom til klassen 
var varm, og denne gangen var det lettere for alle 

Av Kristine Hartvedt, 
Helsesøster på Kuben vgs, 
avdeling Morellbakken

■■  Nasjonalt kompetansesenter  for vold og traumatisk 
stress har laget en nettside med nyttig informasjon 
om Kjønnslemlestelse. Det er linker til brosjyrer, brev, 
handlingsplaner, lover, film med mer. www.nkvts.no/
tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx

■■  Veiviser om kjønnslemlestese: Jente- og guttegrupper 
om kropp, seksualitet og omskjæring. Helseundervis-
ning for elever med bakgrunn fra land som praktiserer 
omskjæring av jenter. www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/
SiteCollectionDocuments/GruppeundervisningSogn.pdf

Nyttig på nett

StorbyhelSe: kropp, SekSualitet og omSkjæriNg
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å snakke om omskjæring. Jentene var svært kunn-
skapshungrige, og de overbeviste meg om at denne 
kunnskapen ønsket de.

Videre implementering av gruppene 

Sogn videregående skole har mellom 12–17  
norskopplæringsklasser. Mange av elevene har bodd 
i Norge i mindre enn et år og har lite skolegang fra 
hjemland, mens andre har fullført videregående 
skole. Med god støtte fra rektor og lærerne ble det 
naturlig å fortsette det påbegynte gruppetilbudet. 

Fylkesmannen i Oslo utlyste midler til arbeid 
mot kjønnslemlestelse, og i samarbeid med leder 
for helsestasjon og skolehelsetjenesten ble det søkt 
midler som vi fikk tildelt årlig fra 2007. Denne til-
skuddsordningen er nå fra 2013 lagt til Integrerings-  
og mangfoldsdirektoratet (IMDI), og gis kun til pri-
vate organisasjoner. Vi har derfor ikke fått tilskudd 
til å fortsette arbeidet i år. 

Fra januar 2010 startet vi et samarbeid med 
Suad Abdi Farah. Hun er utdannet jordmor og 
arbeider ved Regionsenteret for Vold og Traumatisk 
Stress (RVTS). Hun er selv født i Somalia og har 
mye kunnskap om omskjæring. Hun var derfor en 
positiv og viktig ressurs da hun sa ja til å bli med å 
undervise om omskjæring og komplikasjonene. Det 
var en sterk opplevelse å se hvordan jentene mottok 
budskapet fra en som selv er en del av tradisjonen  
og deres egen kultur. Vi har hele tiden opplevd tillit 
fra jentene i gruppene, men her kom det en person 
som virkelig fikk innpass. 

Under arbeidet kom det også en henvendelse fra 
Mona-Iren Hauge, forsker og psykolog fra Nasjo-

nalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS). Hun ønsket å intervjue jenter og gutter 
som kom fra land hvor omskjæring praktiseres. 
Hun fikk tilbud om å være med for å se hvordan 
gruppene fungerte, men hun ønsket mer, og ble 
en naturlig deltaker i alle gruppene det påfølgende 
året. Vi fikk sammen skrevet en veiviser om grup-
peopplegget (3). Samarbeidet med Suad Abdi Farah 
og Mona-Iren Hauge bidro til å videreutvikle grup-
pene.

Jente- og guttegrupper

Skolehelsetjenesten ved Sogn videregående skole 
har nå i flere år hatt tilbud om gruppeundervisning 

til elever fra områder hvor omskjæring praktiseres. 
Guttene har etter hvert fått samme tilbud, og elev-
ene deles inn i jente og guttegrupper og møtes en 
gang i uken over fire uker. Det er tett samarbeid 
med en koordinerende lærer for å planlegge tids-
punkt. Minoritetsrådgiverne på skolen er også med 
på deler av gruppeopplegget. Vi skriver opp alle 
mobilnummer til elevene på første gruppemøte og 
sender dem direkte påminnelse om neste gruppe. 
Elevene kommer fra forskjellige klasser, og vi bru-
ker et fast grupperom. Suaad er fortsatt med på 
mange av gruppetreffene. Tolk er med hver gang.

«Stemningen i rommet 
var til å ta og føle på da vi 
snakket om omskjæring.»

UNDERVISNING: Elever som kommer fra land hvor omskjæring praktiseres, 
får undervisning om kropp, seksualitet og omskjæring ved Sogn videregående 
skole i Oslo. Jordmor Suad Abdi Farah er en av foreleserne. Foto: Privat.
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Et mål med samtalegruppene er å øke kunn- 
skapen om kropp, helse, seksualitet og fødsel knyt-
tet opp mot omskjæring og ulike kulturer for både 
gutter og jenter. Det er basert på dialog og reflek-
sjon med elevene, og vi snakker om retten til å ta 
egne valg. Alle som er med i gruppene får tilbud 
om å kontakte skolehelsetjenesten og minoritetsråd- 
giver i etterkant hvis de har behov for det, og mange 
benytter den muligheten med ulike type spørsmål. 

De siste tre år har vi hatt et avsluttende felles-
treff med gutter og jenter sammen, etter ønske fra 
en jentegruppe. 

Det har vært spennende å være med å utvikle 
dette arbeidet som nå har pågått i snart sju år. Små 
endringer og justeringer underveis har vært natur-
lig, men den grunnleggende tanken om at elevene 
skal få kunnskap til å kunne ta egne valg har hele 
tiden vært sentral. 

Erfaringer 

Det er alltid spennende å starte opp en ny gruppe. 
Stemningen på første jentetreff kan være ofte være 
litt avventende i starten, men allerede på neste 
møte kommer de smilende tilbake. Ikke sjelden 
dukker det opp nye jenter som har hørt om grup-
pene av klassevenninner og som ønsker å være 
med. Flere gutter og jenter ønsker å være med en 
runde til.

Det tar ikke lang tid før de bidrar med spørsmål 
og tanker: Fører infibulering til at jenter får sterkere 
menssmerter? Kan man velge å gradvis åpne seg 

litt om gangen? Når er det lurt å gjøre det? Er det 
straffbart å være omskåret i Norge? Gruppene gir 
også rom for uenighet og diskusjon. En jente sa en 
gang «Hos meg har de bare fjernet litt, og det skal 
jeg gjøre med min datter også». Da våknet gruppen, 
og en ivrig diskusjon startet med argumenter mot 
omskjæring.

Guttegruppene er ofte mer konkrete og direkte 
med en gang. De spør ofte om hva omskjæring er før 
vi begynner gjennomgangen. Kunnskapen guttene 
har om kvinnelig omskjæring er varierende. De 
har mange spørsmål «Er det bedre å åpne en jente 
før man har sex?», «Kommer jenter seksuelt?». En 

gutt fortalte at han var gift, men han kom ikke inn 
i konen sin, «Hva kan jeg gjøre?». En gutt sa etter 
undervisningen om omskjæring, «Stakkars damer, 
hvorfor finnes den tradisjonen?»

Flere besøker skolehelsetjenesten

Studier viser at mange omskårne kvinner i liten 
grad tar initiativ til å snakke med lege om inngrepet 
(3). Det er ikke sjelden at kvinner som er omskåret 
har helsemessige konsekvenser som følge av inngre-
pet (4). Dette betyr at mange jenter og kvinner har  
plager og komplikasjoner de i liten grad snakker 
med andre om, og det gjør at behovet for kunnskap 
blant dem som er utsatt for inngrepet er stort. 

Vår erfaring ved skolehelsetjenesten er at mange 
av jentene kommer til oss med ulike problemer etter 
at de har deltatt i gruppene. Mange av problemstil-
lingene er relatert til omskjæring og komplikasjo-
ner, og noen har spørsmål om åpnende operasjon.  
Guttene og jentene får kjennskap til skolehelse-
tjenesten, og det kan se ut til at terskelen blir lavere 
for å be om annen hjelp også. Høsten 2009 gjen-
nomførte vi ikke gruppene på grunn av svineinflu-
ensa epidemien. Da var det en merkbar reduksjon 
av elever som kom med spørsmål om omskjæring. 

Eksempler på spørsmål de kommer til skolehelse-
tjenesten med: «Jeg vet at jeg er omskåret, men jeg 
var tre år og husker ikke, kan jeg være sydd igjen?», 
En kom tilbake til skolehelsetjenesten etter tre år, 
hun var da gravid med sitt andre barn. Jeg sa da hun 
kom: «Deg har jeg sett før» og hun svarte: «Ja, jeg 
var med i en jentegruppe for tre år siden». Jeg: «Å 
ja, hvordan var det å være med i gruppe?». Hun: 
«Det var greit». Jeg tenkte litt før jeg stilte neste 
spørsmål: «Hvis det er en ting du synes var viktig 
å lære, hva var det?» Hun svarte: «»Å, det er at jeg 
ikke skulle omskjære datteren min».

Elevenes utbytte

Hva har vært viktigst for jentene og guttene å lære 
om i gruppen? 

Svarene varierer, men mange synes det har vært 
nyttig å lære om omskjæring generelt, de ulike 
typene omskjæring og hvor og hvordan man kan 
få åpnet seg. Flere svarer det var nyttig å lære om 
sex, erogene soner og seksuell nytelse. Hva skjer ved  
fødsel, og er det mulig å få «følelsen» tilbake? 
Guttene svarer at det er nyttig å få kunnskap om 
hvordan de kan ta opp med jenta om hun er omskå-
ret, og om nytelsen til en jente som er omskåret er 
annerledes. Mange av guttene og jentene uttrykker 

StorbyhelSe: kropp, SekSualitet og omSkjæring

«Kvinner har plager og kom-
plikasjoner de i liten grad 
snakker med andre om.»
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at de ikke har tenkt å omskjære sine døtre etter å 
ha fått denne kunnskapen. På spørsmål om hva de 
selv kan gjøre for å stoppe denne tradisjonen svarer 
flere at «Vi må spre denne kunnskapen til venner 
og familie».

Min erfaring er at tilrettelegging for gruppeun-
dervisning om kropp, seksualitet og omskjæring 
kan skape tillit, rom og mulighet til å snakke og 
spørre om et tema forskningen viser det kan være 
vanskelig å ta opp med legen (3). Ungdommene 
får konkret kunnskap som igjen legger til rette for  
å stille spørsmål de lurer på. 

Mange fra gruppen forteller at de har lært noe 
nytt om noe som angår dem og som de sjelden  
prater med andre om. Selv om omskjæring er et 
tabu og sensitivt tema, kan det se ut til at dette er 
noe vi kan snakke om hvis rammene og beting-
elsene legges til rette. 

JORDMOR: Suad Abdi Farah er utdannet 
jordmor og arbeider ved Regionsenteret 
for Vold og Traumatisk Stress. Hun under-
viser elevene om omskjæring og kompli-
kasjoner det kan medføre. Foto: Privat.

Referanser:

1. (1) Handlingsplan 2008–2011. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

2. (2) OK prosjektet «Kvinners liv og helse i eksil» Veiledning for drift av 
 samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring prak- 
 tiseres.

3. (3) Veiviser: http://www.nkvtno/sites/Veiviser-KL/SiteCollection 
 Documents/GruppeundervisningSogn.pdf

4. (3) Vangen S, Johansen RE, SundbJ et al. Qualitative study  
 of perinatalcare experiences amongSomali women and  
 local health care profes-sionals in Norway. Eur J Obstet  
 Gynecol Reprod Biol 2004; 112: 29–35.

5. (4) WHO. Female genital mutiltion and obs-tetric out- 
 come: WHO collaborative study in six African coun- 
 tries. Lancet 2006; 367: 1835–41.
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StorbyhelSe: Premature

Et diskusjonstema innen vårt fagfelt er i hvilken 
grad helsesøstre skal spesialisere seg innen 
enkeltområder.

7,5 prosent av alle fødsler er premature. I Oslo 
betyr det at det blir født mellom 700- 800 barn før 
uke 37 hvert år. Dette er en stor gruppe barn som 
i følge «Faglige retningslinjer for oppfølging av for 
tidlig fødte barn» (Helsedirektoratet 2007), skal 
ha tettere oppfølging på helsestasjonen. Premature 
barn i Oslo skrives i mange tilfeller ut med opp-
følging av Avansert hjemmesykehus. Som navnet 
sier, får barnet avansert behandling i hjemmet. Det 
å få være hjemme virker positivt inn på barnet og 
familien, og gjør det lettere å tilpasse seg et van-
lig familieliv etterpå. Ny forskning viser at foreldre 
opplever at helsesøstre mangler kompetanse på pre-
mature barn (intensiv – og barnesykepleier Nina M 
Kynø Phd. 2013)

 Bærums – modellen

Helt tilbake i 2001 hadde Bærum kommune et pro-
sjekt som førte til at oppfølgingen av de premature 
barna i hovedsak ble gitt på noen ressurshelsesta-
sjoner. Egne helsesøstre med hovedansvar for de 
premature, samarbeidet tett med spesialisthelsetje-
nesten og tok seg av hovedandelen av oppfølgingen. 
Dette prosjektet kom i stand fordi foreldre opplevde 
at dette var et område der helsestasjonen hadde for 
liten kompetanse. Prosjektet fikk gode evalueringer 
og Bærum kommune har fortsatt ordningen i dag. 

Inspirert av Bærums evaluering, og aktualisert 

av nye faglige retningslinjer for oppfølging av for 
tidlig fødte barn, inviterte Oslo universitetssyke-
hus og Oslo kommune sentralt de 15 bydelene til 
et samarbeid om styrking av oppfølgingen av de 
premature barna. Dette resulterte i en samarbeids-
avtale mellom partene. Formålet med avtalen er: 
«å sørge for at premature får et faglig forsvarlig 
tilbud på helsestasjonen». Avtalen gjelder for et 
år av gangen og inngås av klinikkledelsen på OUS  
og bydelsdirektørene. 

Oslo-modellen

Hver bydel i Oslo utpeker minst to ressurshelse-
søstre for premature, avhengig av fødselstallet. 
Hensikten er at alle premature, så langt det lar seg 
gjøre, skal følges opp av en av disse. Helsesøstrene 
får økt erfaring og styrket kompetanse gjennom å 
møte mange premature og deres familier.

Oslo universitetssykehus arrangerer fagseminar 
to til tre ganger i året for denne gruppen. På fags-
eminarene presenteres temaer som berører spesi-
elle utfordringer og behov hos premature innenfor 
områder som amming, generell ernæring og spise-
vegring, samspill, infeksjonssykdommer, forventet 
motorisk og intellektuell utvikling. Det har vært 
godt oppmøte fra alle 15 bydeler på disse fagdagene.

Prematurkontakten skal tilstrebe å besøke 
familien på sykehuset før hjemreise for å opprette 
tidlig kontakt med familien. Dette kan gjøres ved 
å besøke familien på nyfødt intensiv og/eller gå på 
hjemmebesøk sammen med Avansert hjemmesyke-

Av Kristin Sofie Waldum, 
helsesøster i Helseetaten 
i Oslo kommune fram til 
august 2013, nå NSF

Av Nina Trandum, ressurs-
helsesøster i bydel 
St. Hanshaugen.

Samarbeid gir bedre 
oppfølging av prema ture 
Samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune sørger for at de prema-
ture får et forsvarlig tilbud på helsestasjonene i bydelene.

20 TIDSSKRIFT FOR HELSESØSTRE  3-2013



hus før helsestasjonen overtar oppfølgingsansvaret. 
Kunnskapen om barnet og behovene for videre opp-
følging blir klargjort i samarbeid med foreldrene. 
Dette gir en trygghet for alle parter, og barnet og 
familien ivaretas på en god måte hele veien.

Det er også lagt inn i avtalen at Avansert hjem-
mesykehus kan kontaktes for veiledning på telefon 
den første tiden etter at helsestasjonen har overtatt 
ansvaret, dette er med på å sikre barnet og familien 
rask og kompetent hjelp.

Erfaringer fra praksis 

Avtalen tydeliggjør det de faglige retningslinjene 
for oppfølgingen av for tidlig fødte beskriver, at 
faglig forsvarlig oppfølging av denne gruppen vil 
kreve noe ut over standard program. Helsestasjo-
nen bør derfor la en prematur telle for to andre 
når fødselsmeldingene fordeles. Dette er en måte å 
dokumentere økt innsats i tjenesten på, slik at behov 
for ytterligere ressurser til oppfølgingen synlig- 
gjøres i bydelen. 

Fagdagene er blitt en arena for gjensidig kom-
petanseutveksling. Mange helsesøstre har mye 
nyttig kunnskap om premature fra før, spesielt de 
som har jobbet på prematuravdelinger tidligere.  På 
helsestasjonen møter de likevel barna og familiene 
på en annen arena og i en annen fase, og problem-
stillingene og behovene endrer deg. De som deltar 
på fagdagene, får en unik mulighet til å holde seg 
oppdatert når spesialisthelsetjenesten deler av sin 
spesialkunnskap som er i stadig utvikling. Spesia-

listhelsetjenesten får også overført ny kunnskap fra 
ressurshelsesøstrene i bydelene om oppfølging og 
utfordringer på hjemmearenaen. Dette er nyttig 
når sykehuset skal forberede foreldre på hverdagen 
etter utskrivelse.

Det har vært en tilbakevendende diskusjon siden 
oppstart rundt hvorvidt det er hensiktsmessig å 
styrke kompetansen hos enkelthelsesøstre, i for-
hold til premature. Noen ønsker at alle skal kunne 
ta seg av oppfølgingen. Grunnen til at vi likevel har 
holdt fast ved modellen, er nettopp behovet for å få 
erfaring gjennom mengdetrening. Dette har også 

Bærum kommune identifisert som en viktig suk-
sessfaktor. Det er likevel viktig at ressurspersonene 
også bringer videre ny kunnskap til de andre på 
helsestasjonen, slik at andre enklere kan gå inn i 
rollen ved sykdom og utskifting av personale.

Styrket samhandling

Kontakten og samhandlingen mellom helsestasjo-
nen og sykehuset styrkes ved at partene blir kjent 
med hverandre. Helsesøstrene synes det er enklere 
å ringe og ta kontakt, og sykehuset opplever at det 
er mye enklere å kommunisere med noen utvalgte, 
enn alle, Oslos helsesøstre.

Vår erfaring tilsier at relasjonen til familiene 

«Helsesøstrene får økt erfa-
ring og styrket kompetanse.»

E K S T R A O P P -

F Ø L G I N G :  O p p 
mot 800 barn i Oslo 
trenger ekstra opp-
følging av helsesøs-
tre hvert år, fordi de 
er født for tidlig.
Illustrasjonsfoto: 
Colourbox. 

Samarbeid gir bedre 
oppfølging av prema ture 
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blir styrket gjennom denne modellen. Dette vil 
sannsynligvis også bedre oppfølgingen i årene 
fremover. Når noen får et spesielt ansvar for pre-
mature, blir de en tydelig talsperson for denne 
gruppen innad i tjenesten og i bydelen for øvrig, 
de vet hvor «skoen trykker». Dette vil også være 
med på å tilrettelegge og sikre gode overganger til 
barnehage og skole.

Veien videre

Det er muligheter for å utvide modellen ved å opp-
rette et strukturert samarbeid på tvers av bydeler 

også, for eksempel når det gjelder barselgrupper 
for premature født i samme tidsrom. 

Bydelene Stovner, Grorud og Alna tilhører nå 
sykehuset Ahus. Disse bydelene har, sammen med 
kommuner i Akershus og sykehuset, en lignende 
modell for samarbeid.

Det beste med samarbeidsavtalen, eller «Oslo- 
modellen», er at den er enkel. Vi opplever at den gav 
kompetanseheving og gode resultater raskt. Noe 
lignende kunne kanskje prøves ut på andre områder 
som krever ekstra kunnskap og erfaring uten at det 
truer helsesøsters hovedoppgave som generalist? 

StorbyhelSe: Premature

«Det beste med samarbeidsavtalen, 
er at den er enkel.»

GoD StØtte: Når helsesøster gir barn og foreldre god oppfølging fra 
starten, styrker det relasjonen til familien. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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LaHs styre og lokale faggruppeledere 
2012-2014

OSLO 
Kristine Hartvedt, 
Aschehougsvei 25, 0587 Oslo
J: 90 71 01 57 M: 95 90 18 04  
E- post: kristine.hartvedt@bna.oslo.kommune.no/   
hartknud@online.no

ØSTFOLD 
Grete V. Bjørland, 
Ridehusgt. 6, 1606 Fredrikstad 
J: 69 95 81 60 M: 93 60 24 43
E-post: lahostfold@gmail.com/  
grvb@fredrikstad.kommune.no 

AKERSHUS
Hanne Molander Ott
Jerpefaret 26 G, 0788 Oslo
M: 99 77 16 51 P: 22 49 65 40
E-post: hanne.molander.ott@baerum.kommune.no

HEDMARK 
Astrid Michaelsen
Vognveien 123 B, 2315 Hamar
M: 91 51 06 92
E-post: astrid.michaelsen@hamar.kommune.no 

OPPLAND
Ive Kristin Staune-Mittet  
Gneisen 22, 2611 Lillehammer
J: 90 85 69 56 M: 41 38 12 38 P: 61 26 32 20
E-post: ive.staune.mittet@gmail.com/
ive.staune.mittet@lillehammer.kommune.no

BUSKERUD 
Ann Karin Swang
Paasche Aasensvei 7, 3514 Hønefoss
M: 97 08 26 66
E-post: ann.karin.swang@hotmail.com

VESTFOLD
Bente Julie Prydz
Ollebakken 5, 3215 Sandefjord
J: 33 29 53 40/33 29 53 44 P: 41 60 60 08
E-post: bente.prydz@stokke.kommune.no/ helse-
soster.vestfold@gmail.com/prydz:@online.no

TELEMARK
Nina Mortensen
Viervn. 10 D, 3929 Porsgrunn
J: 95 20 13 87 M: 95 78 57 28 
E-post: nina.mortensen@porsgrunn.kommune.no

AUST-AGDER 
Lillian Tobiassen Ravnåsen
Skotheia 15, 4820 Froland
J: 37 23 55 83 M: 91 87 29 34 
E-post: Lillian.Tobiassen.Ravnasen@froland.
kommune.no

FINNMARK 
Kjerstin Møllebakken
Porsveien 14, 9912 Hesseng 
J: 78 97 76 70 M: 95 15 46 70 
E-post:kjerstin.mollebakken@helsedir.no

Leder:
Astrid Grydeland Ersvik
Sjursvikveien 36, 
6507 Kristiansund N 
E-post: lah@sykepleier.no 
Tlf. 98 85 34 96

Nestleder:
Eli Taranger Ljønes
Ljønes, 8100 Misvær
E-post: eli.tl@online.no
Tlf. 95 24 03 28

Styremedlem/kasserer:
Gro Tønseth
Midtgårdvegen 5, 
9105 Kvaløysletta
E-post: grotonseth@gmail.com 
Tlf. 91 84 48 74

Styremedlem/sekretær:
Torun Rundhovde 
Mørenskog
Calle Gran Canaria 28, 29649 
Fuengirola, Espana
E-post: torun.morenskog@ 
istorm.no/torunrm@gmail.com
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E-post: sissel.rygg.bernhardsen@
stavanger.kommune.no

VEST-AGDER
Gunhild Båtnes Lislevand
Kvernveien 19, 4630 Kristiansand S
J: 91 78 06 81 M: 97 19 02 07
E-post: Gunhild.Lislevand@kristiansand.kom-
mune.no/gunhild.b.lislevand@hotmail.com

HORDALAND 
Bente Gunn Håtuft
Litlevika 33, 5914 Isdalstø
M. 48 10 88 50
E-post: bente.gunn.haatuft@helse-bergen.no 

SOGN OG FJORDANE
Solveig Heggheim 
Bøgardsvegen 81, 6800 Førde
M: 97 15 58 60 P: 57 82 05 59
E-post: solveig.heggheim@forde.kommune.no/ 
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Elin Duvsete 
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TROMS
Siv Normann Henriksen 
Boks 43, 9450 Hamnvik
M: 99 01 28 24 P: 77 09 54 15
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StorbyhelSe: Far og barn

Gruppe for  
pappa i perm
Audun Lysbakken satte oss på ideen da han tok til orde for egne pappagrupper. 
I 2012 tok vi på Sagene helsestasjon i Oslo imot den første pappagruppen – vel 
vitende om at egen magefølelse tilsa at dette kommer til å gå over av seg selv.

L ikestilling går som kjent begge veier og vår hel-
sestasjon har for lengst blitt invadert av gode, 
omsorgsfulle, nysgjerrige pappaer. Pappaer 

som for alltid vil være sterkt til stede i barnas liv, og 
det slår oss mer og mer hvor gode skussmål mamma 
gir pappa – også der det er problemer i forholdet. 
«Han er umulig sånn og sånn…, men han er en god 
pappa.» «Uansett hvordan det blir med oss er det 
han jeg ville ha valgt som pappa til mine barn.» Vår 
erfaring er også at der pappa ikke tar ut permen, 
eller tilbringer den sammen med mor og barn på 
en strand i Thailand, strever familien i etterkant 
med å oppnå en felles forståelse av hva en vanlig 
hverdag med barn rent faktisk består i. For man 
kan ikke forklare, man må erfare hvordan det er å 
være hjemme med barn.

Hva kan vi som helsestasjon gjøre for disse pap-
paene, slik at de kan få en arena som bare er for 
dem, en aktivitet som ikke er basert på mammas 
premisser? For vi har jo sett dem på vår vei, disse 
ensomme ulvene trillende alene med småtrolla, så 
vidt på nikk med likesinnede av samme rase. Et 
nikk, et blikk og så videre. Ønsker de å fortsette 
den ensomme gangen eller ønsker de å klumpe seg 
sammen? Vi visste ikke.

Vi var i tvil

Inspirert av Lysbakken lufta vi ideen i teamet tidlig 
i 2012. Pappagruppe for pappa i perm. Det ble et 

øyeblikks rungende stillhet rundt bordet. Hva skal 
man si, hva skal man mene om dette, da? Det ble 
mye tja og jah, fulle timebøker, prioriteringer av tid. 
Resursbruk. Det må være grenser for hva det offent-
lige skal ta ansvar for. Vi når jo bare de ressurssterke 
osv. Men etter noe om og men, og enda flere tja-er 
og ja-er, fikk vi grønt lys til å sette i gang, vel vitende 
om at holdningene og egen magefølelse tilsa at dette 
kommer til å gå over av seg selv.

Den første gruppen

Det var med en spent, kanskje litt forklemt følelse, 
at vi i mars 2012 tok imot den første pappagruppa. 
For om dette var uvant for gutta, var så mange menn 
samla på et brett en uvant situasjon for oss også. Og til 
dags dato, den første kommentaren til førstemann ut 
i ny gruppe er uten unntak: «Det er kanskje bare jeg 
som møter», inneforstått at et frammøte her er kan-
skje litt vel kontroversiell. Selv for en moderne pappa.

Og hva skulle vi så gjøre på disse gruppene? 
Skulle vi informere om søvn, mat, for og imot 
bruken av smokk, fødselsdepresjoner hos pappa, 
som faktisk utgjør 7-8 %, eller skulle vi la dem få 
holde på mest mulig for seg selv. Vi endte opp med 
sistnevnte. Dette skal være nettverksbygging, så 
etter den obligatoriske smalltalken og en runde med 
vitale opplysninger, navn, alder, antall barn, yrke 
og bosted, overlater vi gruppa til seg selv. Småtrolla 
pludrer på de grønne gummimattene og pappaene, 

Av Susanne Agerholm, 
psykiatrisk sykepleier, 
Sagene helsestasjon
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ja, de prater de også. De snakker om alt fra «brak-
kesjuke», vekstkurver og om privilegiet med hele 
14 uker med øremerket pappaperm. Om det å glede 
eller å grue seg til en ny dag i «brakka.»

En pappa beskriver det første møtet slik: «Praten 
løsnet fort, og vi var innom mange av de samme 
temaene som mødre diskuterer. Vi utvekslet røver-
historier og erfaringer fra fødestua. Dessuten opptar 
nattesøvn, spising, bleiskift og barnehagesøknader 
oss pappaer vel så mye som mødrene. Men samtidig 
snakket vi også om andre temaer som spill, film, 
tekniske duppeditter og hvordan man skal klare å gå 
på do i fred når man er alene hjemme med en baby.»

Etter en stund, ofte noen timer, er vi innom 
«gutterommet» på nytt for å foreta den obligatoriske 
opprydning. Som regel sitter de der ennå med drikke-
flaskene og plastkrusene sine. Pratende, lekende. 
De ser oss knapt, og man får en ubehagelig følelse 
av at her er det bare tillat for damer mellom seks 
og seksten måneder. Så derfor haster vi ut, med en 
opplysning om at dørene stenges klokken 15.  

Gode erfaringer

På tross av vår magefølelse, pappagruppa har ikke 
gått over av seg selv. De er i utgangspunktet lite 
ressurskrevende og bidrar i svært liten grad til at vi 

drukner i arbeid. Den største utfordringen ligger i 
rekrutteringen. Det å få levert ut informasjon/invita-
sjon, som regel til mor, når pappa skal i permisjon. 
Vi har også måttet prøve og feile i forhold til hyppig-
het, vekslet mellom ny oppstart hver annen og fjerde 
uke. Akkurat nå er vi landa på at en gang i måneden 
er tilstrekkelig til å etterkomme etterspørselen på 
nåværende tidspunkt.

Våren 2013 foretok vi den første spørreunder-
søkelsen. I alt 27 respondenter. Undersøkelsen 
viser at:
•  Det i hovedsak er pappaer med ett barn som  
 møter (88,9 %), ingen har tre barn eller mer.
•  Far er i alderen 25-35 år (77,8 %).
•  Far har universitest/høyskoleutdannelse (96,3).
•  Pappa har fått informasjon om pappagruppe 
 av helsesøster (51,9%), oppslag (37,0%), bydelens 
 nettside (7,4), andre fedre (3,7%), kone/samboer 

«De snakker om alt fra brakke-
sjuke, vekstkurver og privile-
giet med pappaperm.»

PaPPagruPPe: Fedre og barn samlet på grupperommet på Sagene helsestasjon. Fra venstre Joakim Øines med datteren Victoria, Ole 
Morten Knudsen med datteren Thelma og Andreas Wigen med datteren Ellinor.
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(44,4%), annet (3,7%).
• Deler tanker og erfaringer om å være pappa:

ja (51,9 %), ja, delvis ( 40,7%), nei ikke helt (7,4%).
• Kan fremme egne erfaringer: ja ( 70,4%) , reste- 
 rende, ja delvis.
• Får synspunkter fra andre fedre: Ja (70,4 %), reste- 
 rende, ja delvis.
• Treffer de andre fedrene i gruppa regelmessig:

ja (37 %), ja delvis (18,5%), nei, ikke helt (29,6%), 
nei (14,8%)

• Organisering av pappagruppa: Tilbudet bør fort- 
 sette som nå (73,1 %), tilbudet bør utvides med  

flere treff i regi av helsestasjonen (26,9%).

Og da vi spurte fedrene om forslag til andre 
muligheter for hvordan pappagruppene kan orga-
niseres, fikk vi koselige tilbakemeldinger som:

• Fantastisk tiltak, må opprettholdes!
• Kanskje dele ut litt info om mulige aktiviteter og

turforslag i nærområdet, ellers tror jeg det er fint  
at helsestasjonen bare formidler kontakt og «hol- 

 der seg unna» etterpå.
• Sørg for bedre informasjon om tilbudet, både til 

mødrene og oppslag på naturlige møteplasser
som kafeer, åpne barnehager etc.

• Tilbudet var litt «hemmelig» i starten.
• Takk for alt dere gjør - kjempegjeng!
• Jeg var i en gruppe på tre. Problemet var at alde- 
 ren på barna var veldig ulikt fordelt. I motsetning  
 til min samboers mammagruppe der alle barna 
 var født innenfor et to-ukers intervall, var våre 
 tre barn hhv 6 mnd, 9 mnd og 1 år. Det ble der 
 for litt ujevnt fordelt og få felles problemstillinger.  
 Dessuten var det vanskelig å ha en ettåring 

mambaby.com

MAM Manuell Brystpumpe er enkel å bruke og rengjøre fordi 
den bare består av fire deler. Trakthalsen har innebygde 
puter og kan dreies 360°. Det gjør det mulig å pumpe ut fra 
alle melkeganger, hvilket bidrar til at risikoen for melkespreng 
reduseres og at melkeproduksjonen holdes i gang.

Brystpumpen passer til MAMs populære tåteflaske MAM 
Anti-Colic, som takket være sin ventilerte bunn gir en ideell 
strøm av melk og reduserer kolikk hos 8 av 10 babyer*. 
Flasken har dessuten en silkemyk sugedel som gjør det 
lett å skifte mellom amming og flaske.

Brystpumpen finnes på utvalgte apotek og i barneutstyrsbutikker.

Enkel, bekvem og individuelt justerbar
MAM Manuell Brystpumpe

LETT Å BRUKE OG MONTERE

MYK OG BEKVEM

Innebygd i trakten finnes det 
puter som gir en behagelig 
følelse og som gjør at trakten 
fester bedre på brystet.

Brystpumpen monteres og tas fra 
hverandre i fire enkle trinn. Den er lett å 
håndtere og rengjøre fordi den kun består 
av fire deler – forbindelsesrør, pumpe og 
håndtak (én del) samt silikonventil og trakt.

Bestill en brystpumpe kostnadsfritt på 
bvc@bambino-mam.se. Hvis du har 
spørsmål er du velkommen til å ringe vår 
sykepleier Carina Gunnarsson på telefon 
+800 545 180 70.

Bestill en prøve 
kostnadsfritt!

* Medisinsk studie i 2011/markedsundersøkelse i 2010, testet med 204 mødre.

REGULERBAR PUMPESTYRKE

Innstillingshjulet gjør det enkelt å stille inn 
sugestyrken på pumpen fra svak til kraftig. 
Med regulerbar pumpestyrke er det lettere 
å finne en bekvem måte å pumpe på.

Tre i perm: Fedre og barn som er med i pappagruppe. Fra venstre Pål Yngve Kristoffersen med sønnen Jens, Christoffer Staib med datteren Malin og Bent Holter 
med sønnen Theo.

STorbyhelSe: Far og barn
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«De er i utgangspunktet 
 lite ressurskrevende.»

sammen med den minste av de andre barna. For  
 øvrig synes jeg det var et bra tiltak fra helsesta- 
 sjonens side.
• Veldig bra tiltak. Enkelt, billig og hyggelig for oss  

pappaer i perm. Selv hadde jeg ikke noe behov 
for mer regi fra Helsestasjonens side, men det 
er bra dere kan samle oss som er i perm.

• Det er godt over et halvt år siden vi sluttet per- 
 misjonen vår nå. Men vi møtes fortsatt jevnlig,  

både med og uten barn.
• Jeg synes vel egentlig ikke det bør være pappa- 
 grupper, men i den grad det bør være et tilbud 

bør helsestasjonen bruke minst mulig ressurser  
på det. Fedrene og mødrene må kunne organisere 
dette selv. At helsestasjonen legger opp til at 
mødre/fedre treffes er ok, men noe tilbud utover  
det er ikke nødvendig.

• Organiseringen er i og for seg grei. Største pro- 
 blemet var å finne hendelsen, da oppslaget jeg 
 fant, kun var en tilfeldighet. Ellers så brukte vi 

Facebook internt for organisering (som bør 
anbefales) selv om vi ikke fikk brukt det så mye 
 på grunn av sommerferie.

Og pappagruppa, hvor går de, når de går fra helse-
stasjonen; på en elvevandring eller styrer de vognene 
mot en av bydelens moderne kafeer. Vi tipper at 
pappagruppa går på Kaffegutta for å ta seg en tår.  
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M ålet med appen er at fedre på 
den måten kommer i kontakt 
med hverandre og kan møtes, 

være sosiale, drive aktiviteter sammen 
og utveksle erfaringer. Premisset er at 
fedrene selv skal få velge arena og ak-
tiviteter for hva de vil gjøre i permi-
sjonstiden.

Forskning viser at fedre som bru-
ker tid til å bli godt kjent med barna 
sine i den første perioden, ser ut til å 
fortsette å bruke tid på barna gjen-
nom hele oppveksten. En pappa er en 
av de viktigste personene i livet til et 
barn. Det trenger nærhet, trygghet, 
ledelse og gode modeller for hvor-
dan man skal være sammen. Barnet 
trenger også grenser etter hvert for 
å kunne fungere godt sammen med 
andre. Det er først og fremst gjennom 
kontakt med far og med andre nære 
personer at barnet lærer om seg selv 
og verden omkring.

Felles aktiviteter

Appen kan gjøre at flere fedre får en 
positiv opplevelse av permisjonstiden 
og at flere fedre finner sammen og får 
deltatt på aktiviteter – for eksempel 
trilletur, besøk på biblioteket eller 
kafébesøk. Men det er helt opp til 
fedrene selv hvordan de vil bruke den. 

Også helsestasjoner og foretak opp-
fordres til å skape arenaer der fedre 
kan være i aktivitet med barnet eller 
møte andre fedre. Blant organisasjo-
nene som allerede har benyttet seg av 
appen er Leos lekeland, Ekeberg EKT 
besøksgård og Den NorskeTuristfore-
ning.

Informasjon til refleksjon

I tillegg til muligheter for å delta på 
aktiviteter, inneholder appen kvali-
tetssikret informasjon om blant annet 
papparollen, tilbud fra familievernet 
og rettigheter knyttet til fedrekvoten.

Informasjonen og spørsmålene er 
også godt egnet til erfaringsdeling med 

andre fedre, eller så kan far og bar-
nets mor bruke spørsmålene som fel-
les utgangspunkt for å bli bedre kjent 
med barnet. 

De færreste foreldre har mulighet 
til å være sammen på helsestasjonen. 
Kanskje far tar med barnet til helse-
stasjonen i fedrekvote-perioden. Da 

Far og barn

I sommer lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
«Pappatid» for smarttelefoner og nettbrett. Appen skal gjøre 
det enklere for fedre i pappapermisjon å delta på aktiviteter 
og være sosiale. Tekst og foto Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

App for fedre
i permisjon

PÅ nETT: Appen kan lastes ned på smarttelefon  
og nettbrett.

«Helsestasjoner oppfordres til å 
skape arenaer der fedre kan møte 
andre fedre.»

kan stoffet være fint å ha for å fort-
sette samtalen hjemme. Slik kan man 
unngå at bare den ene av foreldrene 
blir «ekspert». 

På Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratets hjemmeside www.Bufetat.
no/pappatid, kan man lese mer om til-
budet og hvordan appen brukes. 
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Tekst og foto Eirik Hagen Eide

nytt  netverk

Det nasjonale nettverk for bedre seksualundervisning har eksistert i ett år.  
Gjennom det har Landsgruppen av Helsesøstre bidratt til å sette seksual- 
undervisning på dagsorden, sammen med flere andre aktører.

D et var Røde Kors Ungdom som 
i august 2012 tok initiativ til å 
samle fagmiljøet innen ung sek-

suell helse til et formelt nettverk. Ung-
domsorganisasjonen til Røde Kors har 
i over ti år jobbet for en bedre seksuell 
helse blant ungdom i Norge, blant annet 
gjennom ung-til-ung-undervisning om 
seksuelt overførbare infeksjoner, beskyt-
telse og holdninger. På bakgrunn av de 
erfaringene de har gjort gjennom disse 
årene, og gjennom kontakt med andre 
organisasjoner som jobber med samme 
tema, har de sett at behovet for en styrket 
seksualundervisning i skolen er stort.

Samler fagmiljøet

– Formålet med initiativet var å samle 
alle gode krefter i Norge som jobber 
med unges seksuelle helse. Vi er mange 
organisasjoner som jobber for å styrke 
seksualundervisningen i skolen, men 
fagmiljøet har ikke hatt en felles platt-
form for å samarbeide og dele erfaring, 
sier leder i Røde Kors Ungdom, Charlott 
G. Nordström.

Det er først og fremst det politiske 
påvirkningsarbeidet som har vært sentralt 
i nettverkets arbeid. Sammen med Lands-
gruppen av Helsesøstre NSF, Utdannings-
forbundet og Elevorganisasjonen, har 
Røde Kors Ungdom utarbeidet en liste 

med konkrete krav til myndighetene som 
organisasjonene mener må oppfylles for 
at norsk skoleungdom skal få økt kvalitet  
og mengde i seksualundervisningen. 

– Kravene som nettverket har blitt 
enig om, retter seg både mot utdannings- 
og helsemyndigheter, sier Charlott G. 
Nordström. – Vi mener at lærerutdan-
ningene må tilby undervisning i seksual-
formidling for studentene, samt et godt 
etterutdanningstilbud til lærere som 
allerede er i skolen. Vi krever også at 
seksualundervisning blir en del av pen-
sum på videregående skole, og – kanskje 
viktigst av alt – at skolehelsetjenesten får 
et kraftig løft, sier Nordström.

Dette siste tok den rødgrønne regje-
ringen til seg. Etter langvarig press fra 
LaH NSF og andre, lanserte Jonas Gahr 
Støre våren 2013 det som han håpet var 
første skritt i en større opprustning av 
skolehelsetjenesten. Med ny regjering 
vil det være viktig å opprettholde pres-
set for at bevilgningene skal økes også 
de kommende årene. Og akkurat poli-
tisk påvirkning er blitt en viktig del av 
nettverkets arbeid.

Felles krav

For nettverkets del, og særlig for Røde 
Kors Ungdom som i løpet av det siste 
året har drevet mye lobbyarbeid overfor 

politikere av alle farger, har en felles 
kravliste vært veldig viktig.

– Bare det at vi kan legge frem en 
liste med krav som støttes av et sam-
let fagmiljø, har gjort det utrolig mye 
enklere å få gehør hos politikerne, sier 
Nordström. 

– Når de ser at tunge organisasjoner 
som LaH NSF, Sex & Politikk og LLH 
er med, og at vi alle er enige, blir det 
med en gang mer interessant å lytte til 
oss. Det gir god effekt å ha et «mandat» 
med seg når vi snakker med myndig-
hetene, sier hun.

Det siste året har særlig arbeidet 
med stortingsmeldingen om folke-
helse hatt høy prioritet for påvirknings-
arbeidet. Røde Kors Ungdom sendte inn 
innspill på vegne av nettverket både i 
forkant av framleggelsen av meldingen 
og under de formelle komitéhøringene 
på Stortinget. I Helse- og omsorgs-
komiteens merknader til meldingen står 
det at komiteen «har merket seg at Røde 
Kors Ungdom viser til erfaringsbasert 
kunnskap som tilsier at mengden av og 
kvaliteten på samlivs- og seksualunder-
visningen er tilfeldig fra skole til skole 
og fra klasse til klasse. Komiteen er opp-
tatt av at det legges til rette for at unge 
i Norge skal klare å utvikle gode og 
sunne holdninger til seg selv, sin egen 

Seksualundervisning
– en felles utfordring
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seksualitet og seksuelle helse, samt økt 
respekt for andres grenser og integri-
tet, gjennom bl.a. at elevene får objektiv  
og usminket informasjon gjennom 
seksualundervisningen». Komiteen 
ber derfor om «at lærerutdanningene 
må følge opp de endringene som skjer 
i skolens læreplaner på dette området». 
Dette var et viktig skritt på veien for 
nettverket og danner et godt grunnlag 
for det videre samarbeidet.

Koordineres av Røde Kors Ungdom

Det er nettopp koordinering og sam-
arbeid som gjør nettverket så vellykket 
som det er blitt. Enkeltpersoner og orga-
nisasjoner har fått mulighet til å møte 
andre som jobber med det samme, dele 
erfaringer og ta opp temaer til diskusjon. 

Nettverket koordineres av rådgiver 
i seksuell helse i Røde Kors Ungdom, 
Eirik H. Eide, som kaller inn til jevnlige 
møter og setter dagsorden etter forslag 
fra medlemmene. For øyeblikket er  
15 organisasjoner med. I tillegg til de 
tidligere nevnte, er følgende aktive i 

nettverket: Amnesty International, 
SUSS, Sex & Samfunn, Redd Barna, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Norad, 
Amathea, UngInfo Oslo, Medisinernes 
seksualopplysning Oslo, Norsk forening 
for klinisk sexologi, Ønskebarn, Skeiv 
Ungdom og Helsestasjonen for LHBT-
ungdom i Oslo. Det er også mulig for 
enkeltpersoner å være med på møtene.

– Nettverket har bidratt til å løfte 
temaet seksualundervisning opp på den 
politiske agendaen på en helt annen måte 
enn hver av organisasjonene som er med, 
ville klart enkeltvis, sier Astrid Grydeland 
Ersvik, leder av LaH NSF. 

Sex og skole

Ett av nettverkets mål er å øke oppmerk-
somheten i befolkningen rundt seksu-
alundervisning generelt og viktigheten 
av den. I samarbeid med nettverket 
arrangerte derfor Røde Kors Ungdom 
seminaret «Sex & Skole» i mai i år på 
Litteraturhuset i Oslo. Der møtte statsse-
kretær i Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, Nina Tangnes Grønvold, til debatt 

med opposisjonspolitikere, politiet og 
andre fagpersoner fra nettverket. Astrid 
Grydeland Ersvik satt selv i debattpa-
nelet og etterlyste et krafttak innen 
skolehelsetjenesten. Seminaret var for-
håpentligvis bare første i en rekke slike 
arrangement som nettverket vil stå for. 

Etableringen av nettverket og de 
resultatene det allerede har oppnådd 
viser at samarbeid er nøkkelen til 
endring og forbedring. Målet om økt 
kvalitet og kvantitet innen seksualun-
dervisning er absolutt innen rekke-
vidde, mener rådgiver Eirik H. Eide i 
Røde Kors Ungdom.

– Nettverket har klart å skape en 
forståelse blant politikerne for behovet 
av en styrket undervisning. Oppgaven 
framover blir å overbevise dem om at 
tiltakene vi foreslår er nødvendige for 
å få til nettopp dette. Jeg er positiv med 
tanke på fremtiden. Det er veldig moti-
verende å tenke på at det arbeidet vi gjør 
i dag kan gi ungdom mer og bedre kunn-
skap, slik at de blir bedre i stand til å 
ta vare på egen helse, avslutter Eide. 

DEBATT: Fra debatten om seksualundervisning som Røde Kors ungdom sto bak på Litteraturhuset.Fra venstre: Axel Fjeldavli, tidligere leder for Elevorganisasjonen, 
Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF, Mette Hanekamhaug, FrP.



B akgrunnen for å se nærmere på dagens or-
ganisering av kliniske studier for helsesøs-
terstudenter er utdanningenes problemer 

med å skaffe mange nok praksisplasser, samt den 
kvalitative studien til Hjälmhult, Haaland og Lit-
land (2012) omkring helsesøstres opplevelse av å 
være praksisveiledere. 

Det bør innledningsvis presiseres at kommu-
nene jevnt over er velvillige og gjør en kjempe-
innsats for å hjelpe til med å utdanne framtidens 
helsesøstre. Når vi får nei til vår forespørsel om å 
ta i mot studenter, er det forståelige grunner som 
ligger bak: redusert eller uavklart bemanning, 
nyansatt leder eller medarbeider, har studenter 
fra andre studiesteder og fagfelt, det er innføring 
av nytt datasystem, ombygginger, for stor arbeids-
belastning, hadde student i fjor, ikke vår tur, for 

liten plass etc.Resultatet er like fullt at vi i skri-
vende stund har sju studenter uten praksisplass, en 
situasjon som er fortvilet både for studentene og 
oss. Dette inspirerer til nytenkning for å unngå en 
liknende situasjon neste år, og i årene framover.

Formålet med og nødvendigheten av praksis-
studiene er det ingen diskusjon om - de skal styrke 
studentenes kunnskap om arbeidsfeltet og gjøre 

dem bedre rustet til å møte helsesøsters praktiske 
hverdag. De trenger å trene på reelle arbeidsopp-
gaver, vurdere teori og praksis i sammenheng og 
utvikle en bevisst og reflektert holdning til yrkes-
utøvelsen (Meld.St.13 (2011-2012), 2012). Kom-
munene er i tillegg pålagt å medvirke til opplæring 
av helsepersonell i videre- og etterutdanning i Lov 
av 24. juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og 
omsorgstjenester.

Givende å være veileder

Generelt ser de fleste helsesøstre fordelene ved å 
ha student i praksis. I Hjälmhult et al. sin studie 
(2012) nevner flere av intervjuobjektene at det er 
givende å få være med å forme og utvikle kom-
mende kollegaer. Et stykke ut i praksisperioden, 
når studentene blir mer selvstendige i sin utføring 
av arbeidsoppgaver, oppleves det også avlastende. 
Det er berikende å få noen å diskutere med og 
reflektere sammen med, og det gir mestringsfø-
lelse å kunne bidra til andres læring og utvikling. 
Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse fra stu-
dentene gir høyere selvtillit, og praksisperioden 
blir på denne måten en vinn-vinn situasjon.

I tillegg vil det å ha studenter bidra til å holde 
praksisplassen faglig oppdatert, og de ansatte får 
tilgang til et bredere fagmiljø. Det representerer 
en mulighet til rekruttering av arbeidskraft hvor 
kandidaten kan bli tatt i øyesyn før en eventuell 
ansettelse, og det gir mulighet for samarbeid med 
utdanningsinstitusjonen omkring ulike prosjekter 
som kan gi tjenesten og helsesøsterfaget økt støtte 

«Gode møter i praksis  
er den beste motivasjon 
for videre læring.»

Utdanning

Hvordan sikre 
praksisplasser?
Helsesøsterutdanningene har for tiden store utfordringer med å sørge for praksisplasser til  
alle studentene. Konsekvensen kan bli at studenter ikke får fullført sin utdanning på grunn  
av manglende praksis. Tekst Hilde Egge, høyskolelektor ved Diakonova, helsesøsterutdanningen. Medlem av LaHs utdanningsutvalg                                
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Hvordan sikre 
praksisplasser?

GIVENDE: Å ha praksis er lærerikt og motiverende, 
og vi må finne gode løsninger som sikrer alle studenter 
praksisplass. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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og oppmerksomhet (Meld.St.13 (2011-2012), 2012).
Regjeringens satsing på forebyggende arbeid 

blant barn og unge gir seg uttrykk i at  helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten styrkes med 180 mil-
lioner kroner neste år (Pressemelding nr.14, 2013). 
Dette kan resultere i både nye helsesøsterstillinger 
og økte prosjektmidler.

Utfordringer i praksisoppfølging

Problemene oppstår fordi arbeidshverdagen ikke er 
lagt til rette for å ta i mot studenter. Det gis ingen 
opplæring, og det mangler faglige retningslinjer 
for veiledning i praksis, samtidig som studentene 
har krav på en kompetent veileder (Meld.St.13 
(2011-2012), 2012). Den tiden helsesøstre i praksis 
bruker på veiledning blir ikke dokumentert noe 
sted, den står ikke på noen arbeidsplan, den gir 
ingen uttelling verken i lønn eller kompetanse, den 
får ingen plass på cv-en, og den får ikke engang 
noen anerkjennelse. Det er en lavstatusoppgave, 
en moralsk forpliktelse - men usynlig arbeidsopp-
gave (Hjälmhult et al. 2012).

Mange helsesøstre føler oppgaven som et stort 
ansvar, og noen så stort at de ikke føler seg kompe-
tente til å ta det. Å sitte med en påtvunget oppgave 
er ikke noen god følelse, særlig ikke når den kom-
mer som en tilleggsbelastning på toppen av mange 

andre oppgaver. Studenten blir en byrde, noe som 
er et dårlig utgangspunkt for samspill og læring.

Noen helsesøstre blir usikre av å ha studenter 
hengende rundt seg. De føler seg veid og målt, og 
av og til kanskje funnet for lette. Å være ansvar-
lig for studenter blir da forbundet med redusert 
selvfølelse og frister ikke til gjentakelse. 

Å være praksisveileder vil også av flere forbin-
des med stress. De mister den tiden de har for seg 
selv - isteden må de forklare alt de gjør og sitter 
med en følelse av å gjøre dobbeltarbeid. Noen er 
redde for å miste brukernes tillit ved å ha med stu-
denter på konsultasjoner, og lar gjerne studentene 
sitte på gangen under konsultasjoner (Hjälmhult 
et al. 2012).

I Stortingsmelding nr. 13 (2012) påpekes flere 
ting som utfordringer ved praksisopplæringen 
generelt. Det er få gode og relevante praksisplas-
ser, samarbeidet med yrkesfeltet er uforutsigbart 

og lite stabilt over tid, og det er for liten stabilitet 
i tilgang på veiledere og veiledningskompetanse. 
Det foreligger usikkerhet omkring ansvar, rolle 
og funksjoner, og det er ulikt syn på veiledning og 
veiledningsmodeller. Det er svakt ressursgrunnlag, 
manglende finansiering, og mangel på forpliktende 
avtaler og kvalitetssikring.

Hva kan gjøres?

Hvordan kan det i større grad tilrettelegges for 
gode praksiserfaringer for både praksissted, stu-
dent og skole?

Helsesøstrene i Hjälmhultś  studie (2012) er 
klare på hva de ønsker; mer støtte fra arbeidsgi-
ver med justering av de ordinære oppgavene i vei-
ledningsperioden. Det må tydeliggjøres hva det 
innebærer å ha student, gjerne også i form av til-
leggsbetaling. Å dele ansvaret med en kollega kan 
bidra til synliggjøring, men som nevnt må det da 
samtidig legges til rette for møtepunkter. 

Det foreligger også et ønske om faste og flere 
besøk fra skolen til praksissted. Det må tydelig-
gjøres at opplæringen av framtidige helsesøstre 
er et felles prosjekt. I samsvar med at nivået på 
helsesøsterutdanningen heves, bør også veileder-
kompetansen ute i praksis heves. Veilederrollen 
bør være frivillig.

Hvis vi tar utgangspunkt i Antonovskyś  tan-
ker om at mestring avhenger av i hvilken grad en 
opplever sammenheng i tilværelsen mellom forstå-
else, mening og håndterbarhet (Antonovsky 2000), 
kunne man tenke seg en modell der helsesøstrene 
får tilbud om veiledningskurs. Det vil gi en for-
ståelse av hva veiledning av studenter innebærer, 
og gode redskaper for oppgaven. Ved dokumen-
tering av tid medgått til veiledning, kan arbeidet 
synliggjøres slik at de ordinære arbeidsoppgavene 
kan justeres, og eventuelt fremkalle avviksmel-
dinger dersom oppgaver blir stående ugjort. Går 
de ordinære arbeidsoppgavene på bekostning av 
veiledningen, bør tiden som skulle vært avsatt til 
veiledning meldes som avvik. Dokumentert vei-
ledningstid kunne så bli kompetansegivende på 
cv-en og eventuelt telle som meritterende til spe-
sialistkompetanse i «praksisveiledning». Da vil 
veiledningen gi noe tilbake, vekke engasjement og 
kjennes meningsfull. Med tanke på kvalitetssikring 
av veiledning til studenter, kan vurderes bindings-
tid i forbindelse med veiledningsopplæring.

Videre kan utdanningsinstitusjonene arran-
gere ulike seminarer i samarbeid med praksis-

Utdanning

«Mange helsesøstre føler opp-
gaven som et stort ansvar.»
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stedene, eller praksisveilederne kan tilbys å delta 
på utvalgte åpne forelesningsdager sammen med 
studentene. Når helsesøsterutdanningene blir mas-
terstudier, vil det være naturlig å samarbeide om 
ulike prosjekter studentene ønsker som utgangs-
punkt for sine masteroppgaver. En kan også se 
for seg utveksling av lærerkrefter. Helsesøstre fra 
praksisfeltet underviser på skolen i temaer de er 
gode på, og lærere fra skolen kan bistå kommunene 
på seminardager.  Dette samarbeidet kan formali-
seres i form av avtale om partnerskap (Meld.St.13 
(2011-2012), 2012). 

For å sikre langsiktighet og forutsigbarhet rundt 
studentenes praksisopplæring bør det inngås ram-
meavtaler på kommunenivå i tillegg til kontrakter 
med det enkelte praksissted. Mye tid, som med 
dagens situasjon går med til å lete opp praksisplas-
ser, ville være spart med faste avtaler. Den formelle 
oppfølgingen av praksisplassene kunne så vært en 
merkantil oppgave ved skolene. 

En alternativ løsning kan være å gjøre studen-
tene selv ansvarlige for å finne praksisplass etter 
visse fastsatte kriterier, slik som det fungerer i 
mange andre praktiske utdanninger. Skolen kan 
så inngå en formell samarbeidskontrakt.

Dersom spesialistgodkjenning for helsesøstre 
kommer på plass, kan man tenke seg veiledning 

av studenter i praksis som et av flere valgbare krav 
for resertifisering.

Å ha sertifiserte veiledere gir kommunen 
økt generell kompetanse. Kan man se for seg et 
scenario der veiledning inngår i kommunens 
kompetanseplan, og at kommunen og utdannings-
institusjonen går sammen om å søke prosjektmidler 
til veilederutdanning for kommunens ansatte der 
utdanningen stiller med kandidater som trenger 
veiledning? 

Utdanningene kan på sin side forberede studen-
tene til sin fremtidige rolle som praksisveiledere 
ute i kommunene ved å legge inn veilederkurs i 
utdanningen.

Som et siste punkt kan det vurderes om det fra 
sentralt hold (LaH, NSF) bør jobbes for at kom-
munene får en lovfestet plikt til opplæring for å 
sikre fremtidige helsesøstres utdannelse. Kunne 
det i de nye forskriftene om helsefremmende og 
forebyggende arbeid også nedfelles at opplæring 
av fremtidige helsesøstre inngår i helsesøstres 
arbeidsoppgaver som en kvalitetssikring av tjenes-
ten? Uten praksisplasser får vi ingen nye helsesøs-
tre - og «spydspissen» i folkehelsearbeidet, som vår 
tjeneste kalles i pressemeldingen (nr.13, 2013) til 
Folkehelsemeldingen (2013), ville bli kraftig redu-
sert. Ved at oppgaven blir lovfestet, blir den synlig, 

ØKT KOMPETANSE: Kurs i å veilede studenter kan gi helsesøstre bedre forståelse for oppgaven. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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Utdanning

og det må avsettes tid og ressurser til utførelsen, 
og skrives avvik når den blir saldert.

Kvalitetssikring av studiet

Det er selvfølgelig begrensende faktorer for hvor 
mange studenter hver kommune og bydel kan ta 
imot. Studentene skal ha fysisk plass, og det må 
være helsesøstre til stede som kan følge dem opp. 
I Kvalitetsreformen fra 2002 (Kunnskapsdepar-
tementet, 2002) er et av målene at intensiteten 
på utdanningene skal økes. Utdanningsinstitu-
sjonene oppmuntres til utvidet opptak ved hjelp 
av økonomisk uttelling for hver student som utek-
samineres. Den økonomiske gevinsten for skolene 
kan lett overskygge det faktum at det verken er 
nok tilgjengelige praksisplasser til alle, eller nok 
lærere og veiledere. Dette harmonerer dårlig med 

Kvalitetsreformens hovedmål, nemlig at kvaliteten 
på studiene skal bli bedre. Evalueringsrapporten 
fra 2007 (Michelsen & Aamodt, 2007) konkluderte 
også med at det ikke var noen synlige effekter på 
kvalitetsutviklingen. Skolene har et felles ansvar 
for at det samlede opptak ikke overskrider grensen 
for hva som gir en faglig forsvarlig plattform for 
nye helsesøstre.

Hva slags praksisplasser ønsker så vår skole seg? 
Vi leter ikke etter forbilledlige helsestasjoner hvor 
alt fungerer optimalt. Vi ønsker at våre studen-
ter får møte virkeligheten de utdanner seg til. De 
er motiverte, kunnskapsrike, har med seg masse 
tidligere yrkeserfaring i bagasjen, gleder seg til 
å komme ut å lære av helsesøstre i  «felten», er 
for det meste selvgående og har selv ansvar for at 
de lærer det de skal. Gode møter i praksis er den 
beste motivasjon for videre læring og nødvendig 
for forståelse av samfunnsoppdraget.

Det er et håp at artikkelen kan inspirere til nye 
kreative tanker rundt skolenes og kommunenes 
felles ansvar for å utdanne gode helsesøstre. Så 
gjenstår det bare å se når høsten kommer om vi 
er kommet i havn med alle studentene våre, eller 
om vi faktisk befinner oss i en situasjon der stu-
denter ikke får fullført sin utdanning på grunn av 
manglende praksisplasser. 
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gOd HJELP: Helsesøsterstudentene har kunnskap og erfaring når de kommer ut i praksis, 
og kan være en ressurs på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

«Uten praksisplasser får vi 
ingen nye helsesøstre.»
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ONSDAG 23. APRIL

Plenum

0900-1100 Registrering, besøk i utstillingsområdet

1100-1130 Åpning av kongressen

 Åpningsinnlegg, leder av LaH NSF Astrid Grydeland Ersvik

1130-1230 Åpningsinnlegg, Helseminister

1230-1330 Lunsj, besøk hos utstillere

1330-1430 Hvordan få til endring når vekten øker? 

 Paulina Nowicka, Psykolog og ernæringsfysiolog Karolinska Institutet

1430-1500 Pause, besøk hos utstillere

1500-1545 Fordelene med tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid i forebygging av overvekt Gudbjørg Øen,  

 førstelektor ved Høgskolen Stord Haugesund 

1545-1630  Hvordan snakke med barn og unge om kroppsvekt, uten å negativt påvirke barnets selvbilde. 

 Paulina Nowicka fortsetter. 

1800- Utflukter 

2000 Middag på «De røde Sjøhus»

FORELØPIG PROGRAM (med forbehold om endringer)

H elsesøsterkongressen 2014 fin-
ner sted i Stavanger fra 23. til 
25. april. Kongressen holdes 

i Stavanger forum, som har mange-
årig erfaring med store konferanse- 
arrangement. Det er gode forhold for 
både deltagere og utstillere, og fine 
turmuligheter i umiddelbar nærhet. 
Overnatting vil bli tilbudt både ved kon-
feransestedet og i Stavanger sentrum, 
med gode kommunikasjonsmuligheter.

Tema er «balansekunst i hverdagen», 
med vektlegging av gode løsninger på 
helseutfordringer knyttet til levevaner, 
kosthold og aktivitet. Vi kan allerede nå 
love solide forelesere med forankring i 
både forskning, forvaltning, praksis og 
media. Programmet er under ferdigstil-

lelse, slik at noen forelesere og foredrag 
ikke er helt avklart enda.

I 2014 skal det også være general-
forsamling (GF), med valg av ny leder 
og nye styremedlemmer. Med de gode 
erfaringene fra årets debattforum, vil 
vi forsøke å legge opp til en minidebatt 
i general-forsamlingen.

Vi ønsker at kongressen skal gi 
helsesøstre inngående, oppdatert og 
forskningsbasert kunnskap om hvor-
dan kosthold, fysisk aktivitet, hvile 
og søvn har betydning for barn og 
unges utvikling og helse – og hvor-
dan helsesøstre best kan jobbe med 
disse temaene.

Utfluktene er ikke helt klare enda, 
men vi tar sikte på å tilby både natur- 

og kulturopplevelser, og mulighet for 
egenaktivitet – eller bare egentid.

Festmiddagen er som vanlig det sosi-
ale høydepunktet under kongressen, og 
vi byr på god mat, fin underholdning og 
hyggelige møter med kolleger. 

Vi ønsker helsesøstre, forelesere og 
samarbeidspartnere hjertelig velkom-
men til innholdsrike dager i spennende 
Rogaland! 

Med vennlig hilsen lokal arrange-
mentskomite: Lise Gøransson, Bjørg-
hild Underhaug, Nina Egeland, Sissel 
Rygg Bernhardsen, Gjertrud Kringeland, 
Grethe Berntsen, Mette Elisabeth Vian, 
Irene Asheim Ivesdal, Torunn Teigen, 
Åse Tomine Berge, Rita Kvalbein.

Helsesøsterkongressen 2014

«Balansekunst i hverdagen»
 Gode løsninger på helseutfordringer knyttet til levevaner, kosthold og aktivitet. 

2014
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TORSDAG 24. APRIL
Plenum 

0830-0845 Orale posters, korte muntlige presentasjoner av helsesøstre 

0845-0945 Helsefremmende arbeid, og helsesøsters rolle i dette, 

 Torill Marie Bogsnes Larsen, førsteamanuensis HEMIL-senteret i Bergen

0945-1030 Pause, besøk hos utstillere, forflytning til paralleller

1030-1130 Parallellsesjoner A/B/C 

 

Parallellsesjon A. Fra praksisfeltet

1030-1050 LEK, Sandnes kommune

1050-1110 Livsstilskolen, Stavanger kommune

1110-1130 Liv og røre, Ringerike kommune

Parallellsesjon B. Forskning og ny kunnskap 

1030-1050 På lag med familien 

 – en fokusgruppeundersøkelse om helsesøsters arbeid med barn og overvekt, Gerd Olaug Kallevik, Haugesund

1050-1110 Dei skal bare vera der. For dei som treng det. 

 Foreldre si beskriving av korleis skulehelsetenesta i barneskulen kan bidra til å fremje barnet deira si helse, 

 Bjørghild Underhaug, seksjonsleder helsestasjonens familiesenter Sandnes

1110-1130 Innlegg ikke avklart

Parallellsesjon C. Ledelse

1030-1100 Resultat fra landsdekkende tilsyn med helsestasjonen, Statens helsetilsyn

1100-1130 Erfaringer med og nytte av tilsyn, fra kommuneperspektiv

Plenum

1130-1230 Lunsj, besøk hos utstillere

1230-1530 Generalforsamling, med debatt og valg til nytt styre

1530-1600 Pause, besøk hos utstillere

1600-1700 Vaner som varer – passe mengde trening, 

 Yngvar Andersen, treningsekspert – kjent fra bla. NRK PULS 

2000 Festmiddag med underholdning,   

 Kjell Inge Torgersen (kjent for bla. den norske versjonen av Fields of Gold – Aks av gull)

FREDAG 25. APRIL 

Plenum 

0830-0930 Søvn i en stresset tenåringshverdag, foreleser ikke avklart

0930-1000 Pause, besøk hos utstillere

1000-1130 Barnevekststudien, 

 Ragnhild Hovengen, helsesøster og prosjektleder Folkehelseinstituttet

 Kritiske perioder i barns vektutvikling, 

 Kari Glavin, helsesøster og førsteamanuensis 

 Hva vet vi om effekten av veiing og måling, samt nytt om retningslinjer og forskrift,

 Helsedirektoratet

1130-1200 Pause med litt mat, besøk hos utstillere, utsjekk

1215-1245 Innlegg ikke avklart

1245-1300 Presentasjon av neste års kongress, avslutning

1300 Lunsj og avreise

«Balansekunst i hverdagen» Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger
Forenklet skiltlogo til smalere flater. 
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PÅMELDING
Påmelding vil bli annonsert på LaHs nettsider og facebookside, samt varslet på SMS. 

For registrering til Helsesøster Kongressen 2014 i Stavanger – besøk følgende side:

http://stavanger-forum.no/nb/arrangementsoversikt 

KONTAKTINFORMASJON

Leder HK14: Lise Gøransson – lise.goransson@stavanger.kommune.no Tlf 45 03 60 81/51 50 82 70

REISEMULIGHETER
Det er enkelt å komme seg til Stavanger fra de fleste kanter av landet, med fly, tog, buss, båt eller bil.

Både Norwegian, SAS, Widerøe og DAT flyr til Stavanger.

OVERNATTING
Hotellbooking gjøres via påmeldingsskjemaet. Det er reservert rom på hoteller i nærheten av Stavanger Forum og i Stavanger sentrum. Det 

er hyppige bussavganger mellom sentrum og Stavanger Forum, og bussruter vil bli lagt som informasjon på påmeldingssiden.

ABSTRACTS/ POSTER – PRESENTASJON
Vi inviterer helsesøstre fra hele landet, og våre skandinaviske kolleger til å presentere posters (plakatpresentasjoner) på helsesøsterkongressen. 

Dette kan være presentasjon av prosjekt, forskning, rapporter osv. Nytt av året er at vi også inviterer til korte, orale (muntlige) posters/

presentasjoner. Vi tilbyr 3 muntlige presentasjoner a 5 minutter. For å bli vurdert som poster, sender du inn et abstract – eller sammendrag 

– av det du vil presentere. Frist for innsending: 01.02. 2014

GENERALFORSAMLING
I tråd med LaH NSFs vedtekter avholdes det generalforsamling hvert annet år.  

GF er åpent for medlemmer av LaH som har meldt seg på innen oppgitt frist (oppgis på påmeldingsskjema).

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. 

Sakene må være sendt faggruppens styre minst 2 måneder før generalforsamlingen holdes, dvs. senest 24.februar 2014.

Det skal velges nytt styre; leder og flere styremedlemmer. 

Mulige kandidater bes melde seg til leder av nominasjonskomiteen på bodil.erdal@baerum.kommune.no 

På bakgrunn av gode erfaringer fra debattforumene vi har arrangert, tar vi sikte på å få til en minidebatt også under GF. 

Retningslinjer for abstract/poster:

1.  En egen komité vil vurdere innsendte abstracts, og velge ut de 

 som blir presentert i form av poster. Det vil ikke være anledning 

 til å gjøre vesentlige endringer i tittel eller innhold på posteren 

 etter at den er antatt. 

2.  Om sammendraget:
■■ Inntil 250 ord – unntatt tittel og forfatterens navn
■■ Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post (i kursiv)
■■ Forfattere: fornavn, etternavn, kommune/institusjon
■■ Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg. Skandinavisk 

eller engelsk språk
■■ Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små bokstaver. Linjeavstand 

enkel (1,0)
■■ Bidragene skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming 

og kort om hovedfunn/resultater

3. Det er bare medlemmer i LaH NSF, samt fra våre nordiske 

 samarbeidsforeninger i NoSB som kan presentere bidrag. 

 Ikke-medlemmer kan bare delta som samarbeidende deltaker/

 forfatter  

4.  Antatte bidrag kan bare presenteres av deltakere som er  

 registrert/har betalt deltakeravgift

5.  Posterstørrelse er 100 x 70 cm. Størrelsen må overholdes!  

 Poster vil bli festet til vegg med festepasta. Det vil ikke bli  

 anledning til å ha bord eller annet utstyr ved posterpresentasjonen

6.  Utvalgte posters vil bli utstilt under hele kongressen. Inn- 

 sendere oppfordres til å være ved sine postere i alle pauser,  

 for spørsmål og kommentarer.

7.  Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dekke reise,  

 opphold og evt. øvrige kostnader 

2014
Helsesøsterkongressen 2014
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2014
VALG I LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE 

– INFORMASJON FRA NOMINASJONSKOMITEEN

På Generalforsamlingen i april 2014 skal det velges nye medlemmer til LaH NSFs styre.

I henhold til vedtektene for Landsgruppen av helsesøstre NSF, skal det velges leder,

nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden for leder er 4 år,

men med mulighet for å stille for 2 år, styre- og varamedlemmer velges for 2 år. 

Nominasjonskomiteen velges også for 2 år, og skal bestå av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret for perioden 2012-2014 har bestått av:

Leder: Astrid Grydeland Ersvik  - tar ikke gjenvalg

Nestleder: Eli Taranger Ljønes - tar gjenvalg

Styremedlemmer:

Gro Tønseth   - tar ikke gjenvalg

Torun Rundhovde Mørenskog  - tar ikke gjenvalg

Bente Gunn Håtuft    - tar ikke gjenvalg

Irene Asheim Ivesdal   - tar ikke gjenvalg

Varamedlemmer:

Randi Stokke Johnsen   - tar gjenvalg

Mae Iris Haarstad   - tar ikke gjenvalg

Vi trenger gode kandidater!

Forslag til kandidater til valget i 2014 kan sendes til nominasjonskomiteen 

v/Bodil Erdal på bodil.erdal@baerum.kommune.no innen 1.januar.2014.

Oppdatert informasjon om valget vil bli publisert i Medlemsbrev og på våre nettsider, samt i Tidsskrift for helsesøstre 1-2014. 
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applikasjoner

Myriad Pro Regular:Tekst til brødtekst og webadresser

2014
STAVANGER23.-25. April

Balansekunst       i hverdagen

Helsesøsterkongressen
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Nyttig for foreldre

bokomtale

Aktuelle  bøker
Tekst Johan Alvik Omslagsfoto Forlagene

Helsesøster Guri Midtgard m.fl. har skrevet en leseverdig 
bok om hvilke gleder og utfordringer dagens barnefami-
lier står overfor. Boken omhandler hvordan helsesøster 
møter hverdagslivet til familier på helsestasjonen og i 
skolehelsetjenesten. Teksten syder over av forfatter-
nes kjærlige omsorg for alle barnefamilier. De respek-
terer og anerkjenner alle foreldre som betydningsfulle 
omsorgspersoner for sine barn. Foreldreskapet utvikles 
i samspill med barnet og det er normalt å ha spørsmål 
om barnets helse og utvikling. Helsesøster bidrar med 
støtte i hverdagen. 

Boken er basert på en samling tekster i spalten Hel-
sestasjon i avisa ITromsø for årene 2011 -2013. Tekstene 
er oversiktlig organisert under 15 kapitler med hvert sitt 
tema. Noen av temaene som dekkes er ernæring, søvn, 
sykdom og mobbing. Informasjon og råd er basert på ny 
og dokumentert kunnskap, så vel som aktuelle tekster 
der leser oppfordres til å søke personlig informasjon 
hos hjelpetelefoner som for eksempel Alarmtelefonen. 
Dersom leseren ønsker å fordype seg i et av temaene er 
det til slutt i boka en oversikt over anbefalte nettsteder 
og litteratur.

Forfatterne presenterer ikke bare temaene slik at det 
er enkelt å tilegne seg kunnskap, men i tillegg tar de på 
seg en bevisstgjørende oppgave. Dette gjøres ikke med 
kritikk, men bygger på respekt for grunnleggende men-
neskerettigheter. Forfatterne gjør dette ved å bruke egne 
erfaringer fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. Barn-, 
unge- og foreldres historier forteller leseren at hun/han 

ikke er alene om å møte disse utfordringene og om å ha 
vanskelige tanker og følelser. I kapittelet om utfordrende 
barndom, der det tas opp rus, vold, seksuelle overgrep 
og psykisk sykdom, klarer forfatterne det kunststyk-
ket å forklare når omsorgen ikke er godt nok ivaretatt. 
Grunnleggende prinsipper som anerkjennelse, respekt 
og brukermedvirkning utvises også når familier må motta 
hjelp. Forfatterne er modige, stolte og tydelige helsesøs-
tre når det er behov for å ivareta barns rett til et liv fritt for 
krenkelser både fysisk og psykisk. Dette er noe alle som 
jobber med barn og unge, og deres familier, kan lære av.

Bokens siste kapittel kommer med en oppfordring; 
«Stopp opp! Gjør opp status. Tell seirene dine». Foreldre 
møter krav overalt til å handle og å være perfekte; baby-
svømming, babykafé, trening, utdannelse, oppussing 
av hus, mat laget fra grunnen osv. Foreldre fanges av 
tidsklemma med stress og mas. Fokus kan fort bli på 
alt man ikke når over eller klarer. Forfatteren ber leseren 
spørre seg selv – lever du slik du ønsker og hva er du 
fornøyd med?

Boka er skrevet for foreldre, men har en allmenn nyt-
teverdi. Guri Midtgard skriver at hun håper boka vil bidra 
til kunnskap og forståelse for barns hverdag. Boka viser 
i tillegg omfanget og ansvaret helsestasjon og skolehel-
setjenesten har for barn og unges oppvekstvilkår. Jeg vil 
anbefale ledere, rådmenn og politikere med ansvar for 
dette tjenesteområdet å lese boka. 

Boka Å leve med barn hører hjemme på enhver hel-
sestasjon.  

Tittel: Å leve med barn. Temaer 
fra helsestasjonen

Forfatter:  Guri Midtgard med flere
Utgitt av: Tromsø kommune, 

Forebyggende tjenester
Anmelder: Vibeke Olufsen
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Helsestasjonsboken i revidert 
og utvidet utgave

bokomtale

Boken fremstår i ny og friskere form. Dokumentasjon for 
rådene som gis er i større grad satt på dagsorden i tråd med 
nye krav om å arbeide kunnskapsbasert. Der hvor det ikke gis 
forskningsmessig grunnlag for rådene som gis, oppfordres 
det til kritisk lesning.  Boken har en oversiktlig og logisk opp-
bygning som gjør den anvendbar i det kliniske arbeid. En rød 
tråd i boken er å tilstrebe god kommunikasjon i alle møter 
med brukere og ulike kommunikasjonsformer er utdypet.  
Kulturkompetanse og bruk av tolk er viktige bidrag i forhold 
til å kunne yte likeverdige tjenester. Tilnærmingsmåter for 
samtale om sensitive temaer er også tatt med. Rådene 
som blir gitt skal være et resultat av brukermedvirkning og 
ha fokus på livskvalitet. Andre viktige indikatorer på kvalitet 
som benevnes er ivaretakelse, kompetanse, tid, støtte, et 
helhetlig syn og et individuelt perspektiv. Boken berører 
viktige tema som minimumsbemanning og betydningen 
av å avviksmelde for å kunne gjennomføre en forsvarlig 
helsetjeneste for våre brukere. Flere forfattere har bidratt 
med kapitler og boken er temabasert. Det henvises til ytter-
ligere kunnskap da temaene vanskelig kan dekkes fullt ut 
i en håndbok. 

Boken består av 19 kapitler som her gis en kort omtale. 
Boken starter med en gjennomgang av helsestasjonspro-
grammet. Vurdering av vekst som en stadig hjørnestein i 
helsearbeidet er her beskrevet og satt inn i en kontekst. 
Problematikken knyttet til nye utfordringer i forhold til 
overvekt og fedme er berørt. Begrunnelse og ulike sider 
ved gjennomføring av vaksinering er relevant beskrevet. 
Det fokuseres på karakteristika ved unormal psykomotorisk 
utvikling, årsaker til dette, samt betraktninger rundt tiltak 
ved slik utvikling. Systematiske samarbeidsmetoder bør 
være et tema som får større plass. Det poengteres å ta 
høyde for stor normal- og familiærvariasjon.  Det gis en 
god innføring i problematikken knyttet til astma og allergi. 
Oral helse som kan ha stor betydning for generell helse 
og livskvalitet er godt illustrert sammen med forslag til 
samarbeid med tannhelsetjenesten. Barnedødelighet på 
grunn av ulykker er redusert, men barneulykker er fortsatt 
et viktig område å ha fokus på. Det gis også en omfattende 
oversikt over barnemedisinske temaer man møter på helse-
stasjonen og et eget kapittel om somatiske undersøkelser 
er kommet til. 

Et nytt kapittel om familien er tatt med i denne utgaven. 
Mye av helsestasjonsarbeidet omhandler hele familien og 
derfor er temaene om parkommunikasjon, konflikthåndte-
ring, papparollen vs. mammarollen og psykiske reaksjoner 
etter fødsel relevant. Likeledes er et nytt kapittel om fysio-
terapi tatt med da fysioterapeuten med sin kompetanse 
er en naturlig og viktig del av det tverrfaglige teamet på 
helsestasjonen. Kapittelet om søvn er utvidet. Her gis det 

en inngående beskrivelse av søvn som gir et godt grunnlag 
når helsesøster skal veilede og gi råd til familier. Praktiske 
eksempler kan her være nyttig, men det oppfordres til at vei-
ledningen må skje i samråd med familiens ønsker. Likeledes 
poengteres det om ammeveiledning at den må gis i samspill 
med mor og barn. Dette er i tråd med nye retningslinjer som 
har satt fokus på trivsel i ammesituasjonen for mor og barn.  
For øvrig gis det en god oversikt over de vanligste ammeut-
fordringer og tiltak. Temaet ernæring har fått større plass 
og det gis derfor en omfattende og oppdatert innføring i 
ulike sider ved ernæring. Næringsinnhold så vel som trivsel 
i måltidsituasjonen er beskrevet.  Spesielt vektlegges det 
at premature den første tiden må få beriket morsmelk da 
dårlig vekst er assosiert med redusert kognitiv funksjon 
senere. Det pekes på kulturell stigma forbundet med å gi 
morsmelkerstatning på flaske. Flaskemating kunne derfor 
blitt beskrevet utfyllende, slik at helsepersonell innehar 
nødvendig kompetanse i møte med brukerens behov. Kapit-
telet om premature gir en god forståelse. Kapittelet som 
omhandler kunnskapsbasert praksis gir et godt grunnlag 
for forståelse og klargjør at problemstillinger skal avgjøre 
metode. Det betyr at kvalitativ forskning bør verdsettes på 
lik linje med kvantitative studier.  

Med utgangspunkt i nyere nevrobiologisk- og utviklings-
psykologisk forskning beskrives temaet utviklingsstøttende 
oppdragelse. Kulturen er et sterkt påvirkende element for 
foreldre og også for klinikeren. Viktigheten av godt samspill 
og trygg tilknytning mellom foreldre og barn er beskrevet. 
Helsepersonell må inneha denne kunnskapen og også 
sørge for å formidle dette til foreldre. Det krever imidlertid 
at klinikeren selv er sensitiv og metoder for implementering 

av denne kunnskapen ligger til rette. Spesielt foreldre til 
sårbare barn som eksempelvis premature, har vist seg å ha 
god nytte av samspillsveiledning.  Forfatteren oppfordrer til 
å bryte ned tabuer som eksempelvis fødselsdepresjon for 
å kunne yte god hjelp. I dagens samfunn hvor skamlidelser 
betegnes som en folkehelseutfordring er dette et høyst 
relevant tema. 

Redaktørene omtaler kunnskap som en uferdig båt på 
åpent hav, den må stadig repareres og ombygges.  Med 
ærbødighet for ny viten og uten å ”kaste barnet ut med 
badevannet” er boken blitt fornyet og relevant kunnskap 
er beholdt. Boken anbefales derfor til alle som er relatert 
til helsestasjonstjenesten. 

Tittel: Håndbok for Helsestasjoner 0-5 år
Forfatter: Nina misvær og Per Lagerløv(Red.)

Forlag: Kommuneforlaget
Anmelder: Ingjerd Hvattum, helsesøster, klinisk 
spesialist, master i klinisk sykepleie, LaHOSLO

«Boken framstår i ny 
og friskere form.»



Debatt

Ungdom velger bort fastlegen fordi det er for dyrt og for lang ventetid.  
Mange forteller at de ikke opplever å bli forstått eller tatt på alvor. 

Påstandene er ikke et ledd i en profesjonskamp, 
men bygger på innspill fra ungdommer i sko-
lehelsetjenesten i videregående skole gjennom 

mange år, ungdomshøringen i Oslo som byråden for 
eldre og sosiale tjenester arrangerer hvert år og Ung i 
Oslo 2012 (NOVA).

For dyrt. Ungdom har ofte lite penger og det er utenke-
lig å skulle bruke penger på å gå til lege. Mange ønsker 
ikke at foreldrene skal vite om legebesøket, og må da 
betale egenandelen selv. Dette kan hindre ungdom fra 
å bestille legetime.

Det tar altfor lang tid – både å få time og i venterom-
met, for så å få fem minutter inne hos legen. «Legene er 
upersonlige og undersøker ikke nok,» svarte ungdom-
mene i ungdomshøringen som var i høst. Hvis en skal 
til spesialist er det ofte lang ventetid fra henvisningen 
er sendt og til man får time.

Utilgjengelig tjeneste. Mange vet ikke hvilken fast-
lege de har, og det kan være vanskelig å spørre sine 
foreldre om det i noen situasjoner. Det er heller ikke 
uvanlig å ha samme fastlege som foreldrene. Dette kan 
hindre at ungdommen tar opp sensitive eller vanskelige 
ting i frykt for at legen ikke ivaretar taushetsplikten. 
I verste fall unngår de legebesøk. Noen opplever at 
legene ikke tror på dem og – de har opplevd for mange 
tilbakemeldinger som «vi får se det litt an».  

Helsestasjon for ungdom er et alternativ i mange 
sammenhenger. Det er gratis og lett tilgjengelig. Lege-
vakten oppleves som det beste alternativet ved behov 
for rask legehjelp. Ungdom er «her og nå», og utsetter 
å søke helsehjelp hvis det blir for komplisert.

Legen skjønner ikke hva som er problemet. Det å 
klare å uttrykke hva som virkelig er problemet for en 

ungdom er avhengig av at de opplever å bli tatt på 
alvor. Legen må vise interesse og forståelse. Jeg hører 
ofte ungdom fortelle: «Legen så ikke på meg engang» 
eller «Hun skjønte ikke hva jeg mente». Vi må huske 
at ungdom fra 16 år er helsemessig myndige, men 
mange har liten erfaring med å ta ansvar for sin egen 
helse og trenger støtte og veiledning i forhold til dette.

Fastlegen – nøkkel eller propp til veien videre? 
Ny forskning viser at Oslo-ungdommen har økende 
psykiske helseproblemer, og dette gjelder i størst 
grad jentene. (Ung i Oslo 2012 NOVA). Tilgjengelige 
skolehelsetjenester opplever at mange ungdommer 
kommer innom for å snakke om ulike utfordringer 
i livet. Ofte kan det være nok med veiledning og 
støttesamtaler, og vi kan i samarbeid med eleven, 
rådgiver og lærer tilrettelegge for en bedre skoleh-
verdag. Ved mer alvorlige problemer kan terskelen 
være høy før de våger å fortelle sin historie også til 
skolehelsetjenesten.

Ved behov for henvisning til spesialister er det fast-
lege som er nøkkelen videre, også i forhold til psykisk 
helse. Dette kan være en god start på kontakt mellom 
lege og ungdom, men det forutsetter at ungdommene 
føler seg ivaretatt og forstått. Ungdom trenger god og 
tilgjengelig skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ung-
dom, men de trenger også en mer tilgjengelige fastlege. 
Her en noen forslag til endringer av fastlegetilbudet.

For at fastlegen skal være et godt tilbud for ung-
dom, kan denne ønskelisten være verdt å se på:
1.  Gratis fastlegetilbud frem til fullført videregående 

skole
2.  Drop – in for ungdommer på alle fastlegekontor.
3. Egne fastleger med interesse for ungdom.
4.  Styrke samarbeidslinjene mellom fastleger, skolehel-

setjenesten og Helsestasjon for ungdom. 

Av Kristine Hartvedt, 
konst. leder LaH NSF Oslo

Fastleger er ikke for ung dom 
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«Mange vet ikke  
hvilken fastlege de har.»

Ungdom velger bort fastlegen fordi det er for dyrt og for lang ventetid.  
Mange forteller at de ikke opplever å bli forstått eller tatt på alvor. 

LETT TILGJENGELIG: 
Det bør bli enklere for ung-
dom å oppsøke fastlege. 
Ilustrasjonsfoto: Colourbox.

Fastleger er ikke for ung dom 
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SoSiale medier

De siste par årene har lokalgruppen 
av helsesøstre i Oslo vært aktiv på 
twitter som en del av det politiske 
påvirkningsarbeidet. Twitter er en 
effektiv måte å nå ut til folk på.
Tekst Kristn Sofie Waldum

I 2013 fikk LaHNSF egen facebookside og twitter-
konto @LaHNSF. Vi opplever at både politikere, 
fagfolk, journalister og andre følger oss fordi de 

får nyttig info og innspill fra helsesøsterfaget. Twit-
ter er en god arena for å være premissleverandør  
og samfunnsaktør for barn og unge.

Lær deg å twitre

Hvem er på Twitter? 
«Alle»: bl.a. 
•	 @helsedir	og	@fhi	
•	 @barneombudet	
•	 Fagforeninger	som	@pedweb	
•	 Politiske	partier	
•	 Frivillige	organisasjoner	som	@RedBarna	
•	 Journalister	i	alle	medier	
•	 Mange	fagfolk:	sykepleiere,	helsesøstre,		
	 leger,	barnevernsfolk,	psykologer,	pedagoger	
•	 Foreldre	og	ungdom	
•	 Let	og	finn	nyttige	folk	å	følge	

Fordeler med Twitter:
•	 Du	må	spisse	budskapet	max	140	tegn
•	 Du	får	oversikt	over	hva	som	skjer	tidligere,		
	 fordi	du	følger	andre	som	har	nyttig	fagstoff		
	 å	dele
•		Du	får	mulighet	til	å	ta	direkte	kontakt	og 
	 med	politikere,	journalister	og	fagfolk
•		Du	får	mulighet	til	å	respondere	på	noe 
	 andre	legger	ut,	raskt	og	effektivt
•		Du	får	nye	kontakter
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Tips for nybegynnere på twitter:
•  Registrering www.twitter.com
•  Velg et kort brukernavn. Kallenavnet «stje- 
 ler» av de 140 tegn man har til rådighet ved 
 postinger.
•  Knytt et gjenkjennbart bilde til profilen din.  
 Anonymitet er uinteressant her. Du bør 
 uansett unngå «twitter-egget» som er det  
 profilbildet twitter tildeler deg dersom du 
 ikke selv laster opp et bilde.
•  Skriv på din noe som forteller litt om deg selv 
 under bio. «Helsesøster, Oslo» er for eksem- 
 pel en god beskrivelse, mens «Grip dagen»  
 forteller lite om hvem du er. 
•  Ikke kryss av for «beskytt mine tweets».  
 Twitter er et medium for deling. Vil du være  
 privat, gå et annet sted.
•  Ikke kryss av for at følgere må bli godkjent  
 av deg. 
•  En tweet kan bare inneholde 140 tegn. Dine  
 første tweets kan være for eksempel en 
 lenke til noe interessant du har lest på net- 
 tet, eller kommentarer til dagens nyhets- 
 bilde. La det alltid følge litt tekst med, der- 
 som du sender lenker. 
• Følg gjerne fremmede folk. Den viktigste 
 forskjellen mellom Twitter og Facebook er 
  delingskulturen
* Du retweeter ved å holde muspekeren over  
 aktuell tweet og velge «retweet». Dette 
 betyr, dette bør du lese. Dine følgere vil da  
 kunne lese tweeten.
•  Du favorittmarkerer ved å klikke på stjerna  
 du ser når musepekeren står over en mel- 
 ding, noe som blant annet gjør den lette å 
 finne igjen tweeten senere. Listen over slike 
 meldinger kan du finne ved å klikke på profil 
 og velge fanen «favoritter».
•  Svarknappen bruker du til å svare på en 
 tweet da kommer personens brukernavn 
 opp i skrivefeltet i starten på din tweet.  
 Om du skriver brukernavn sist i tweeten er  
 det som å skrive «kopi til» (eksempel @ 

 krishartvedt Bra innlegg i Aftenposten i dag 
  lenke @LaHNSF) 
• Ved å klikke på den lille snakkeboblen til 
  høyre i tweeten, får du opp tidligere tweets i  
 «samtalen», hvis tweeten er del av en dialog.
•  Lister: Les tweetene til de personene du syns 
 er mest interessante ved å følge lister. Du 
 kan lage dine egne, eller du kan følge andre  
 lister. For å lage en liste går du først inn på 
 profilen til en person, deretter klikker du på 
 det lille «person-ikonet». Du får da en ned- 
 trekksmeny hvor du velger «legg til liste».  
 Der kan du lage en ny, eller legge til på en  
 liste du har laget. Du får lese denne listen 
 ved å klikke på lister i hovedbildet.
•  Følg de temaene du finner mest interessante  
 ved å følge søk. Når du søker i søkefeltet  
 på twitter, får du opp tweets som inneholder 
 søkeordet ditt.
•  # foran et ord på twitter kalles hashtag.  
 Dette betyr egentlig «tweeten handler om»  
 og brukes til to ting: 
-  å merke alle tweets som omhandler et spe- 
 sielt tema. Ved å klikke på denne hashtagen,  
 så vil du få opp et «søk» der meldinger som 
  inneholder denne kommer opp.
-  å gi en slags oppsummering eller beskrivelse 
 av det du mener, eller bakgrunnen for det du  
 mener. På fredager ser man ofte hashtagen  
 #ffnor. Dette betyr «follow friday norway» 
 og er anbefalinger om folk å følge som  
 twitter-brukere gir hverandre. Se også http:// 
 www.ffnor.no/
•  Du kan sende direktemeldinger til en annen  
 bruker, som følger deg ved å gå inn på pro- 
 filen til vedkommende og klikke på bildet  
 av en konvolutt. Da er bare meldingen syn 
 lig for denne personen. Nyttig for å utveksle  
 e-postadresse og liknende.

Du finner mer informasjon for nybegynnere 
på: http://innbokskontroll.no/2011/11/27/
twitter-for-nybegynnere/
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Samling på Færøyene

Nordisk samarbete 
NoSB är en nordisk sammanslutning för sjuksköterskor som 
arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 
Tekst Maria Radeskog, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Sverige

N oSB (Nordiska Sjuksköterskors Samarbete 
om Barn) bildades den 23. mars 1994 på 
initiativ av Riksföreningen för Barnsjukskö-

terskors dåvarande ordförande Britt-Louise Röös.  
Mötet ägde rum i Borlänge i samband med den år-
liga barnsjuksköterskekongressen. Sjuksköterskor 
från Island, Danmark, Norge och Sverige var re-
presenterande och de representerade föreningarna 
inom barnhälsovård, skolhälsovård samt barnsjuk-
vård från varje land. Finland var också inbjuden 
men kunde tyvärr ej närvara. En stor punkt på dag-
ordningen då var att gå igenom de olika ländernas 
grundutbildning samt specialistutbildning samt att 
komma överrens om någon form av riktlinjer för hur 
arbetet i NoSB skulle fortsätta.

Ett möte per år

De tre första åren träffades NoSB två gånger pr. 
år men pga. kostnadsskäl så beslutades det att ha 
ett möte pr.år där de olika länderna turades om 
att arrangera mötet. Riktlinjerna tog form och en 
logotype (nordens svanar) gjordes. Vid varje möte 
så ska varje land kort redogöra för aktuella frågor 
inom respektive förening, det kan bl.a. handla 
om kvalitet- och forskningsprojekt, kompetens/

utbildningsfrågor, olika remisser som föreningen 
arbetat med under året, utveckling av föreningens 
tidskrift, hemsida och facebook. Varje förening i 
NoSB inbjuder en representant att kostnadsfritt 
delta i de nationella studiedagarna som varje 
förening/land arrangerar. Färöarna kom med i 
NoSB år 2003. Grönland är också representerad 
sedan några år tillbaks och arbetet med att få med  
Finland fortsätter. 

Kongress

En stor händelse i NoSB var år 1999 då den första 
nordiska barnsjuksköterskekongressen ägde rum i 
Stockholm och Riksföreningen för Barnsjuksköter-
skor var arrangör. Kongressen blev mycket lyckad 
och nu turas varje land om att arrangera kongres-
sen som är var 3:e år. Den 4-5 september 2014 är 
Sverige arrangör igen, denna gång i samarbete med 
Riksföreningen för skolsköterskor och Distrikts- 
sköterskeföreningen. Preliminärt tema för kongres-
sen är «Listening to the children». Aktuella frågor 
som just nu diskuteras är barns psykiska ohälsa, 
hur följs barnkonventionen, bristen på specialistut-
bildade barnsjuksköterskor, aktuell forskning samt 
kompetensbeskrivningar i de olika länderna. 

HelSeSøSTre: Deltagere på nordisk samarbeidsmøte. Første rekke til venstre Anja Smeland, leder BSF, andre rekke til venstre Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH og helt 
bakerst Jostein Stemland, nestleder BSF. Foto: Privat. 



Samling på Færøyene

Besøk hos  
vår nabo i vest
Færøyene er en spennende øy ute i havet vest for Norge. Landsgruppen av 
Helsesøstre hadde et interessant møte med færøyske kolleger under det nor-
diske samarbeidsmøtet i september. Tekst Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF

F ra Norge deltar Landsgruppen av helsesøstre 
og Barnesykepleierforbundet i det nordiske 
samarbeidet NoSB (Nordiska Sjuksköter-

skors Samarbete om Barn). I 2011 arrangerte vi 
den nordiske konferansen i Oslo. Vi har nylig kom-
met hjem fra årets samarbeidsmøte på Færøyene. 
Her diskuterte vi blant annet overganger mellom 
tjenestenivå, eksempelvis mellom barselavdeling 
og kommune/helsestasjon. De nordiske landene 
har både felles og ulike utfordringer. Eksempelvis 
opplever både Danmark, Norge og Færøyene økt 
press på barselomsorgen i kommunene som følge 
av tidlig utskriving, med blant annet flere reinnleg-
gelser og økte ammeproblemer, mens Sverige ikke 
opplever dette som en utfordring på samme måte. 
Gjennom dialog på møtene blir det også tydelig 
at helsesøstre og barnesykepleiere har et poten-
siale i sykepleiefaglig samarbeid. Vi burde i større 
grad enn i dag se på hvordan vi kan utvikle enda 

bedre sykepleietjenester for barn og unge – både i  
spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I tillegg til det faglige er god mat og sosialt sam-
vær viktig for å knytte kontakter. Torshavns borger-
mester var vertskap under den felles middagen som 
Torshavn kommune bød på, og kan stå som et bilde 
på den gjestfriheten vi ble møtt med.

Færøyiske kolleger

I forkant av årets samarbeidsmøte hadde jeg møte 
med to kolleger i det færøyiske  kontoret for sundheds-
plejen/«helsedirektoratet» for barn og unge; Bjarta 
Vilhelm og Ingvør Justinussen. På Færøyene har de 
valgt et helt eget navn på kontoret for sundheds-
plejen, GIGNI – heilsufrøði til børn&ung -som er 
færøysk og betyr å være til god nytte. De har kun 
en departementsråd mellom seg og landstingsminis-
teren for helse, slik at de har stor påvirkningskraft 
i forhold til utvikling av helsetjenestetilbudet for 
barn og unge. Kontoret har tre ansatte og ledes av 
Bjarta Vilhelm,  med nestleder Ingvør Justinussen 
– begge sundhedsplejersker (helsesøstre). Du kan 
lese mer på www.gigni.fo – det er lettere å lese og 
forstå færøysk enn du tror!

Hjembesøk

Man tilbyr i hovedsak hjembesøk, slik som i Danmark. 
Minimum fem hjembesøk, helst sju, samt grupper 
tilbys fra fødsel til 18 måneder. Etter to år hjem- 
besøk kun ved behov, og legeundersøkelser ved to,tre, 
fire og fem år. Man hadde gjerne sett at tilbudet var 
organisert mer som i Norge, der helsesøster har flere 
konsultasjoner og helsestasjon i tillegg til hjembesøk.

Den 1. januar 2006 trådte lagtingslov nr. 60 fra 17. maj 
2005 om forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge i kraft. Loven erstatter lovene om henholdsvis  
skolelægeordningen og sundhedsplejerskeordningen. 
Børn under og i den undervisningspligtige alder får 
tilbud om forebyggende og sundhedsfremmende hel-
bredsundersøgelser ved sundhedsplejerske. Sundheds- 
plejerskerne tilbyder vejledning om sundhed, udvikling og 
trivsel. Derudover skal sundhedsplejerskerne føre tilsyn 
med det enkelte barns helbredstilstand og sundheds-
forholdene generelt.

Kilde: Rigsombudsmanden på Færøerne, Beretning, juni 2013

Sundhedsplejen på Færøyene
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Samling på Færøyene

«Man hadde gjerne sett 
at tilbudet var organisert 
mer som i Norge.»

SJarm: Gamle hus med 
gress på taket i Torshavn. 
Foto: Astrid Grydeland 
Ersvik.

Fødselsdepresjoner og EPDS

På Færøyene benytter de EPDS-skjema på 2 måne-
ders hjembesøk. Det er utarbeidet en egen brosjyre 
som foreldrene får, denne kan du se på nettsiden 
til Gigni. Alle helsesøstrene hadde fått opplæring 
i EPDS. De hadde månedlige refleksjonsgrupper 
med psykisk helsevern, og tilbakemeldingene var 
at alle henvisninger var relevante. De mente at de 
ved hjelp av skjemaet i kombinasjon med samtale/
dialog, observasjon og helsesøsters erfaring fant de 
som ellers ville klare «å bevare fasaden». Ventetid 
fra henvisning til konsultasjon i psykisk helsevern 
kunne være lang (to måneder), og helsesøster ble da 
ofte den som måtte følge opp. Foreldrene etterspør 
dette tilbudet og sier seg godt fornøyde. 

Om faggruppen og yrkestittel

Fagligt forbund for børnesygeplejersker og 
sundhedsplejersker på Færøerne har 33 medlem-
mer, så forholdene er noe annerledes enn i Norge, 
hvor LaH og BSF til sammen har cirka 4000 med-
lemmer! Bjarta og Ingvør fortalte om utfordringer 
vi kjenner oss igjen i; andre profesjoner som gjerne 
vil inn i tjenesten, og spesielt skolehelsetjenesten. 
Som fagorganisasjon var de opptatt av utdan- 
ningen, og urolig for at Danmark har valgt en 
såkalt spesialistutdanning på 1,5 år for sundheds-
plejersker fremfor en masterutdanning. De var 
opptatt av å styrke både den akademiske og kli-
niske siden ved vår utdanning og praksis, i lik-
het med hva LaH NSF jobber for. Derfor hadde de 
også endret sin yrkestittel fra helsesøster til heil-

sufrøðingin – dette lar seg ikke umiddelbart eller 
enkelt oversette til norsk, men handler om «viten». 
De ønsket verken å bruke «søster» eller «pleier»-
begrepet som de så på som begrep som signaliserte 
underdanighet. De ville få frem at helsesøsters 
kunnskap også omhandler akademisk viten, ikke 
bare omsorg og pleie. Interessante tanker inn i vår 
egen hjemlige diskusjon om yrkestittel!

Et besøk til Færøyene kan anbefales, enten det er 
som studietur eller ferie. Du vil møte stolte, hygge-
lige og gjestfrie innbyggere og gode kolleger å lære 
og bli inspirert av. 
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HOVEDSTAD: Thorshavn 
er Færøyenes hovedstad. 
Omtrent 18 000 mennes-
ker bor i og rundt hovedsta-
den. Foto: Colourbox. 

Om Færøyene

Færøyene kan bety «fåreøyene» eller «de fjerne øyene». 
Det er en øygruppe som ligger nord for Skottland og 
omtrent 600 km vest for Bergen. Øyene var tidligere en 
del av Norgesveldet, men har siden 1814 vært en del av 
Danmark. Siden 1948 har øyene hatt indre selvstyre. Fær-
øyene er ikke medlem av EU, til tross for at Danmark er det.

Færøyene består av 18 øyer av vulkansk opprinnelse, 
og klimaet preges av beliggenheten i Golfstrømmen, som 
medvirker til å gi milde vintre og kjølige somre. Øyene 
er hovedsakelig gresskledte med en utbredt forekomst 
av villblomster. Det finnes trær, men disse er ikke en 
del av den opprinnelige naturen. De fleste av fuglene 
er sjøfugler, og tidligere har fuglefangst vært en viktig 
binæring. I dag er fiskeindustrien største næringsvei på 
Færøyene, mens sauehold, som inntil 1800-tallet var 
hovednæringen, nå har liten kommersiell betydning, 
skjønt den stadig har stor kulturell og sosial betydning. 
Den ikke-kommersielle hvalfangsten i øyenes indre far-
vann har lange historiske og matkulturelle tradisjoner. 
Fangstmetoden er i dag unik i verdenssammenheng, 
men har blitt kritisert internasjonalt.

Øygruppen ble først bosatt av irske munker omkring 
år 625, og disse gav antakelig øyene deres navn. Dagens 
befolkning på rundt 50 000 innbyggere stammer fra 
keltiske og norske bosettere, og sistnevnte slo seg ned 
på øyene i tiden etter år 850. Færøyingene snakker det 
vestnordiske språket færøysk, som er det minste german-
ske språket og stammer fra norrønt. Foruten færøysk er 
dansk offisielt språk, men brukes ikke som daglig talespråk 
av færøyinger. 18 000 mennesker bor i og rundt hoved-
staden Tórshavn, oppkalt etter den norrøne guden Tor, og 
byen er Færøyenes politisk-administrative, økonomiske 
og kulturelle sentrum.

Kilde: Wikipedia
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SAMER LÆRER NORSK: Bildet er fra en internatskole for flyttsamer i Karasjok i januar 1950. De samiske barna 
bodde på skolen, og lærte å lese og skrive norsk. John Anders Anti står ved tavla og peker på ordene mens han 
leser: «I dag er Liv og Per hos mormor. De får vafler. Lisa har bakt dem. Mormor har en liten pusekatt. Den 
heter Siri. Liv og Per leker med Siri. Etter middag leser Liv for mormor.» 

Lærerinne Anna Mørk og de andre barna følger med på høytlesningen. 
Skoleverkets holdning til samer da dette bildet ble tatt, var i hovedsak at samene skulle fornorskes. Mange 

fikk ikke opplæring i sitt eget språk, og en del endte opp med å verken kunne skrive norsk eller samisk sær-
lig godt. I 1955 sto en ny internatskole ferdig i Karasjok, og der fikk barna opplæring både i norsk og samisk.

Kilder: Scanpix og Nrk skole

Tilbakeblikk
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Tekst Johan Alvik Foto Sv. A. Børretzen / Aktuell / Scanpix
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J eg skal ikke begi meg ut på en lengre utredning 
om ulike måter å organisere skolehelsetjenesten 
på. Imidlertid vil jeg dele noe av det jeg mener 

vi i Stovner bydel har erfart gjennom vår måte å  
organisere oss på. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stovner 
var lenge organisert som mange andre. De fleste 
helsesøstrene jobbet stort sett både i skolen og i 
helsestasjonen. For seks år siden omorganiserte vi 
tjenesten slik at vi fikk et helsestasjonsteam 0–5 år 
og et skoleteam hvor også helsestasjon for ungdom 
ble tilknyttet. Hvert av teamene fikk også en team-
leder. Denne skulle selv være en del av teamet, men 
med øremerket 20 prosent hjemmel til å kalle inn 
til regelmessige fagmøter, koordinere og sette faget 
for det enkelte team i fokus. Et hovedmål var at den 
enkelte helsesøster kunne konsentrere seg om én 
arena, helsestasjonen eller skolen og derigjennom 
få økt fagutvikling og kompetanse innenfor sitt felt. 
Videre at vi med økte ressurser eller naturlig avgang 
i personalgruppa, etter hvert kunne jobbe kun i helse-
stasjons- eller skolegruppa. I dag jobber helsesøs-

trene kun i helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.
Utgangspunktet for å omorganisere oss, handlet 

altså om år med frustrasjoner over det vide fagfeltet 
spedbarn til ung voksen, men også om særtrekk i skole-
helsetjenesten som utfordret den enkelte helsesøster 
på utholdenhet, pågangsmot og det å jobbe mye alene.

På andres arena

Hva er så spesielt med å være helsesøster i skolen?
Å være helsesøster i skolen, betyr først og fremst 

at vi er på andres arena. For å få til en god skolehelse-

tjeneste, er vi er avhengig av at ledelse og ansatte i 
skolen har kunnskap og forståelse for vår funksjon 
og ser på oss som en viktig ressurs.

Vi er ikke ansatt i skolen og dermed heller ikke 
en kollega i samme forstand som de andre som job-
ber der. Det skal vi heller ikke være, men det kan 
være belastende når vi til tider opplever oss oversett, 
ikke regnet med eller bare savner en fagkollega. 

Å jobbe i skolen innebærer varierende opp-
gaver og mange ulike møter med elever, foresatte 
og pedagoger i skolen. Ofte er dette inspirerende  
og meningsfylte møter, men de er også krevende 
fordi mange handler om tunge alvorlige situasjoner 
med barn og unge i hovedrollene. Vi opplever et 
umettelig behov blant elevene. De trenger noen å 
snakke med og de trenger noen som har tid og er 
tilgjengelig. Samtidig kjenner vi på mange forvent-
ninger fra skolens ansatte og samarbeidspartnere. 
Dette er positivt fordi vi på mange måter nyter høy 
tillit og anseelse, men det er vanskelig å dele seg på 
mange og stadig gjøre prioriteringer. Når en da i 
tillegg ikke har noen der til å reflektere og lufte frus-
trasjoner med, kan en fort kjenne både på ensomhet, 
mangel på tilhørighet og faglig utilstrekkelighet.

Det gjør ikke opplevelsen bedre hvis skolehelse-
tjenestens kontor i tillegg er plassert som en liten 
utpost på skolens område, vekk fra administrasjon 
og naturlige samarbeidspartnere. Dette er dessverre 
tilfelle for mange i skolehelsetjenesten.

Hva har vi erfart så langt? 

Ved å være samlet i ett team med kun fokus på skole-
barna/ungdommen, har vi fått muligheter til å jobbe 
systematisk og målrettet. I dette har teamleder med 
øremerket tid til å drive frem fagutvikling og koordi-
nere teamet, vært en viktig kontinuitet for gruppa. 

Ett hovedfokus i starten var å jobbe mye med 
kvalitet og felles standarder. Ved å bruke tid på å 
samle, systematisere og utarbeide felles verktøy, 

Hvordan helsetjenesten organiseres kan ha betydning for helsesøsters trivsel og engasje-
ment. I Stovner helsestasjons- og skolehelsetjeneste er vi godt fornøyd med å ha delt oss i 
skoleteam og helsestasjonsteam, men vi ser likevel en rekke utfordringer. 

Lederstafetten

Hvordan organisere skole  helsetjenesten?

«Vaksineringen er nå et morsom-
mere prosjekt enn tidligere.»
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fikk vi en felles faglig plattform på mange utfor-
drende temaer i skolen. Samtidig ble dette viktig 
for å bidra til en enhetlig skolehelsetjeneste i by-
delen. Kvalitet og felles standarder sikrer bedre at 
vi ikke styres av hvilken helsesøster som jobber 
på hvilken skole. 

Ved å jobbe kun på en arena, har vi kunnet kon-
sentrere oss om viktige anliggender i skoleteamet. 
Blant annet ressurser og fordeling av disse. Faktorer 
som antall elever, antall minoritetsspråklige, antall 
skolestartere og vaksineringer med mer, har vært 
lagt til grunn for å tilstrebe en så rettferdig fordeling 
som mulig satt opp mot stillingshjemmel. Denne 
vurderingen er viktig å foreta regelmessig, da elev-
tall, oppgaver og satsingsområder stadig er i endring. 

I vår organisering, har vi flere skoler hvor det 
nå er to helsesøstre. Selv om helsesøstrene her har 
ansvar for ulike klassetrinn, er det mange samar-
beidsfelt innenfor skolen som det er godt å være to 
om. Her blir skolehelsetjenesten utad både tydeli-
gere, synligere og mer tilgjengelig og helsesøstrene 
uttrykker tilfredshet med å jobbe på denne måten. 
Om ikke dette kan være målet for alle skoler, ser vi 
at gevinsten av tettere samarbeid også er overfør-
bart til de andre skolene. I dag har vi eksempelvis 
gode rutiner for å vaksinere sammen etter oppsatt 
vaksineliste for hele året. Det er ikke lenger den 
enkelte helsesøster som må ordne seg med en med-
vaksinatør og vaksineringen er nå et felles ansvar og 
et morsommere prosjekt enn tidligere. Felles under-
visningsopplegg i forhold til pubertet og kosthold  
og samtaleopplegg rundt vekstproblematikk og psy-
kisk helse i skolen, er andre eksempler. Å jobbe på 
denne måten, er viktig for å videreutvikle og styrke 
samarbeidet, dele hverandres kompetanse og være 
sammen om skolehelsetjenesten som et felles anlig-
gende. Vi skal ha kontinuitet på den enkelte skole 
med stabil helsesøster men uten å «eie» egen skole 
for evig og alltid.

Tilhørighet og trivsel

Et annet fokus vi har vært mye opptatt av, er tilhørig-
het og trivsel. Hvordan kan vi være gode helsesøstre 
ute på skolene hvis vi stadig kjenner på å ikke høre 
ordentlig til noe sted og føle oss utilstrekkelige?

Vi har jobbet mye med å ha faste møte/-treffsteder. 
Viktigheten av dette kan nesten ikke poengteres godt 
nok. Hverdagen tar oss fort og vi er ikke så gode på å 
prioritere oss selv. Vi har gode innarbeidete rutiner 
for faste fagmøter og fagdager. Vi er imidlertid dår-
ligere på de mer uformelle men nødvendige «reflek-
sjonsstoppene» vi trenger i hverdagen. Denne høsten 
har vi slike faste «stopp» regelmessig. Pålagte stopp 
hvor vi treffer hverandre uformelt og drøfter saker vi 
er opptatt av der og da. 

I dag har også alle i skoleteamet en basetilhørig-
het på helsestasjonen. Det betyr at vi har definerte 
kontorplasser i tillegg til kontoret vårt på skolen. 
Her treffer vi andre i gruppa og opplever å være del 
av teamet. Å ha det bra sammen, støtte hverandre 
og være trygge på hverandre, bereder grunnen for 
trivsel og tilhørighet og forebygger forhåpentligvis 
utbrenthet og mistrivsel.

Hvordan organisere skole  helsetjenesten?

Gerd Helen Bendiksen

I lederstafetten skriver helsesøs-
tre i lederstillinger om aktuelle 
tema. Stafettpennen sendes 
videre i hvert nummer.

TEAMLEDER: Gerd Helen Bendiksen er stolt av å være teamleder for engasjerte helsesøstre 
ved Stovner helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Oslo.

Teamleder for skolehelsetjenesten 

   Av
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Et stykke igjen

Vi er godt fornøyd med å ha organisert oss i to team 
i Stovner helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Vi ser 
likevel en rekke utfordringer, blant annet i samar-
beidsfeltet mellom småbarnsteamet og skoleteamet. 
Samarbeid under ferieavvikling er en av dem. Mangel 
på oppdatering på det feltet vi ikke jobber med i det 
daglige, blir tydeligere for hvert år som går. I dag har 
vi også helsesøstre som er ansatt etter omorganise-
ringen og som ikke har jobbet med de minste barna 

eller med skolebarn i det hele tatt. Så langt har det 
gått greit, men dette er viktig å være oppmerksom på 
og ta på alvor i tiden som kommer.

Noe annet er stadige satsinger/ føringer utenfra. 
Forebyggende og helsefremmende arbeid er gjerne i 

faresonen når innstramminger og budsjettkutt står 
for døren. Det er viktig å ha gode diskusjoner i hele 
helsestasjonen og ha samarbeidsfora som «limer» 
alle i organisasjonen sammen. I motsatt fall ender vi 
opp med å sitte på hver vår tue i felles organisasjon 
og kjempe kun for egne saker. Dette er selvfølgelig 
en lederoppgave, men jeg mener også at alle har et 
ansvar for å tenke utover seg selv og sitt team.

Jeg er stolt av å være en del av Stovner helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste og å få være teamleder 
for et flott skoleteam med dedikerte, engasjerte og 
faglig dyktige helsesøstre. Jeg tror likevel ikke vi er 
så unike, beskrivelsen her passer for mange helse-
søstre i landet vårt. Jeg vet også at vår organisering 
av skolehelsetjenesten heller ikke er unik. Likevel 
håper jeg dette innlegget kan bidra til å sette fokus 
på hvordan skolehelsetjenesten kan organiseres slik at 
skolen blir et godt sted å være for helsesøstre. Selv om 
vi ofte opplever å ha liten tid for den enkelte elev, er 
vi enig om at vi har en spennende og givende jobb. Vi 
har faktisk en av de viktigste jobbene av dem alle!     

«Vi har faktisk en av de viktig-
ste jobbene av dem alle!»

Lederstafetten

KAMPANJEPRIS  
PÅ FAGLIGE VEIVISERE

Landsgruppen av helsesøstre har utarbeidet Veiviser for skolehelsetjenesten  
i videregående skole, Adoptivfamilien - Veiviser for helsestasjons-  
og skolehelsetjenesten, samt et Foreldrehefte.

Vi tilbyr nå heftene til halv pris: kroner 75,- pr. veiviser og kr. 50,- pr. foreldrehefte

Heftene bestilles på lah@sykepleier.no eller tlf. 988 53 496. 

Oppgi ønsket antall av hvert hefte og leveringsadresse. 
NB! Faktura sendes ikke separat, men vedlegges forsendelsen.

Avsender
Sykepleien
Postboks 456 Sentrum
NO-0104 Oslo

Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående skole

Utgitt av Norsk sykepleierforbundLandsgruppe av helsesøstre

Edel Bratlie, Kjerstin Møllebakken og Toril Økland

• Kommuner må opprette skolehelsetjeneste i videregående 
skole for å oppfylle krav til faglig forsvarlig virksomhet• Skolehelsetjenesten skal legge vekt på både helsefremmende 

og forebyggende arbeid
• Et sentralt perspektiv er å se og vurdere ungdommens 

ressurser og muligheter til å ta vare på egen helse• Et hovedmål for skolehelsetjenesten er å bidra til tidlig 
identifi sering av ungdom i risiko eller dem som har spesielle 
støtte- og hjelpebehov. 

• Ungdom med problemer skal få tilbud om veiledning, støtte 
og hjelp i en skolehelsetjeneste med lav terskel• Målet med Veiviseren er å inspirere helsepersonell i 

videregående skole til kontakt og erfaringsutveksling samt 
informasjonsspredning om forebyggende tiltak som blir 
gjennomført

ADOPTIVFAMILIENVEIVISER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

© Regin Hjertholm / Samfoto

LANDSGRUPPEN AV
HELSESØSTRE NSF

ADOPTIVFAMILIENFORELDREHEFTE

LANDSGRUPPEN AV
HELSESØSTRE NSF

© Regin Hjertholm / Samfoto

Avsender
Sykepleien
Postboks 456 Sentrum
NO-0104 Oslo

Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående skole

Utgitt av Norsk sykepleierforbundLandsgruppe av helsesøstre

Edel Bratlie, Kjerstin Møllebakken og Toril Økland

• Kommuner må opprette skolehelsetjeneste i videregående 
skole for å oppfylle krav til faglig forsvarlig virksomhet• Skolehelsetjenesten skal legge vekt på både helsefremmende 

og forebyggende arbeid
• Et sentralt perspektiv er å se og vurdere ungdommens 

ressurser og muligheter til å ta vare på egen helse• Et hovedmål for skolehelsetjenesten er å bidra til tidlig 
identifi sering av ungdom i risiko eller dem som har spesielle 
støtte- og hjelpebehov. 

• Ungdom med problemer skal få tilbud om veiledning, støtte 
og hjelp i en skolehelsetjeneste med lav terskel• Målet med Veiviseren er å inspirere helsepersonell i 

videregående skole til kontakt og erfaringsutveksling samt 
informasjonsspredning om forebyggende tiltak som blir 
gjennomført
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Innmelding
Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Postboks 272, 
6501 Kristiansund N, e-post: lah@sykepleier.no 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 _________________________________________________________________

§2 i vedtektene: Medlemskap
Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer 
de krav til medlemskap som faggruppen for øvrig fastsetter:

■■ Har videreutdanning som helsesøster
■■  Er sykepleier i helsesøsterstilling/tilknyttet fagområdet
■■  Helsesøsterstudenter kan opptas som studentmedlemmer

Årskontingent innkreves av NSF og er fra og med 2013 kr. 500,- Halv pris for helsesøsterstudenter og pensjonister.

InnmeldIng

I DETTE NUMMERET: Helsesøster i kriseteam    Kurs hjelper deprimert ungdom    Givende samarbeid om migrasjonshelse

helsesøstrenr. 1-2012  

landsgruppen av helsesøstre nsf

Tidsskrift for

Velg p-piller som gir lav risiko for blodpropp

Legemiddelverket: 

I DETTE NUMMERET: Nettverksmøter hjelper unge    Maling som terapi    Spesialistgodkjenning av helsesøstre

helsesøstre

nr. 3-2011  

landsgruppen av helsesøstre nsf

Tidsskrift for

Louise burde fått 

behandling før

Hjemmebesøk kan  forebygge depresjon

I DETTE NUMMERET: Feil å kartlegge alle barn    Tirsdagstreff for psykisk syke    Mindfulness på helsestasjon

helsesøstrenr. 3-2012

landsgruppen av helsesøstre nsf

Tidsskrift for

I DETTE NUMMERET: Morsom trim  Sunn mat på førskulevukku  Vern mot resistente stafylokokker  Røykestopp

helsesøstre
Nr. 2-2012 landsgruppen av helsesøstre nsf

Tidsskrift for

Kunsten 
å holde 
seg frisk

T
e

m
a



Hvorfor helsesøstre 
bør være ledere
Landsgruppen av helsesøstre oppfordrer helsesøstre til å søke lederstillinger. 
Slik kan vi bidra til å utvikle, styre og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Det nye faktaarket om ledelse oppsummerer hvorfor helsesøstre bør være ledere.
Tekst Astrid Grydeland Ersvik, leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF

L andsgruppen av helsesøstre har utarbeidet 
en rekke faktaark til bruk for medlemmer. 
Fra før har Landsgruppen av helsesøstre NSF 

faktaark om barselomsorg, veiing og måling, frafall 
i videregående skole og helsestasjonstilbud. Vi har 
også utarbeidet faktaark om helsesøstres lønns- og 
arbeidsforhold og om permisjonsrettigheter i for-
hold til styrearbeid. Faktaark om ledelse, som du 
kan lese her, lanseres under Lederkonferansen2013  
– Leder, mer enn en tittel. Alle faktaark kan du finne 
på LaHs nettside under menypunktet LaH mener.

Faktaark ledelse

Helsesøstre kan inneha ulike lederfunksjoner, 
eksempelvis som etatsleder, enhets-/virksomhets-
leder eller ledende helsesøster/fagleder. Det er 
ingen krav eller føringer i eksisterende «Forskrift 
om kommunens helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten», til 
hvem som skal lede helsestasjons- og skolehelsetjen- 
esten. Ny helse- og omsorgstjenestelov som ble inn-
ført 1.januar 2013 er såkalt profesjonsnøytral, og 
stiller heller ingen slike krav utover at tjenestene 
som skal tilbys skal være forsvarlige. Helsesøster-
tjenesten er en del av helsestasjons- og skolehelse- 
tjenesten. «Forskrift om lovbestemt sykepleietje-
neste i kommunene» gjelder fortsatt, og sier føl-
gende om ledelse av helsesøstertjenesten:

§ 3. Faglige krav/ansvar 
Kommunen tilsetter kvalifisert personell i de lovbe-
stemte deltjenestene, herunder blant annet 

- Helsesøstre for å dekke behovet for de spesielle 
sykepleiefunksjoner i forbindelse med helsefrem-
mende og forebyggende arbeid.
•	 For	å	kunne	tilsettes	i	helsesøsterstilling	må	ved- 
 kommende ha bestått eksamen fra godkjent helse- 
 søsterutdanning. 
•	 Offentlig	godkjent	sykepleier	kan	konstitueres	i	 
 helsesøsterstilling. 
•	 Faglig	leder	for	helsesøstertjenesten	skal	være 
 helsesøster. 

Det er vesentlig å merke seg at denne bestemmelsen 
gjelder ledelse av helsesøstertjenesten, ikke helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten.

Hvorfor bør helsesøstre være ledere?

Sykepleiere – og helsesøstre – har lang tradisjon for 
å lede og være ledere i helsetjenesten. Helsesøstre 
har gjennom årene fremstått som tydelige ledende 
helsesøstre og sjefhelsesøstre. Helsesøstre utgjør vel 
80 % av bemanningen i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten, og er den eneste profesjonen som har 
en videreutdanning spesifikt rettet mot målgruppen 
barn og unge 0-20 år, i forhold til fagområdet hel-
sefremmende og forebyggende arbeid, på arenaen 
helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det innebærer 
at vi har et helhetlig bilde av og tilnærming til det 
tjenestetilbudet barn, unge og foreldre har krav på. 
Helsesøstre har bred samarbeids-, relasjons- og kom-
munikasjonskunnskap, noe som er en forutsetning 
for god ledelse. Helsesøstre arbeider tradisjonelt 
svært selvstendig, og må i det daglige bedrive ledelse 

Faktaark om ledelse 
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både på individ- og systemnivå. Dette gjør samlet 
sett helsesøstre særlig egnet til å lede helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. Formell lederutdanning og 
personlig egnethet er viktig skal du kunne utøve 
god ledelse.

Nettverk og allianser for ledere

Mange ledere arbeider i lange perioder alene eller 
savner kolleger på arbeidsplassen som de kan drøfte 
ulike problemstillinger med. Da kan det være verdi-
fullt å bevisst bygge relasjoner til andre ledere, enten 
i egen kommune eller på tvers av kommunegren-
sene. Det krever imidlertid at man er villig til både  
å gi og få noe ut av relasjonen. Det kan omhandle 
faglige problemstillinger eller personlige utfordrin-
ger man har i rollen som leder. I noen fylker har 
LaHs lokalgruppe etablert slike ledernettverk eller 
faste samlinger for ledere.

NSF om ledelse

I NSFs strategiske plan 2013 – 2016 omtales ledelse 
blant annet under innsatsområde 2: Sykepleieprofe-
sjonen i utvikling. Her sies det at et viktig element 
for å nå hovedmålet om en kompetent, tydelig og 
godt koordinert sykepleietjeneste med fokus på 
kvalitet, pasientmedvirkning og tilgjengelighet, er 
«Gjennomgående ledelse av sykepleietjenesten med 
fokus på kunnskapsbasert praksis og kompetanse-
utvikling».

NSF har utviklet brosjyrer som omhandler 
ledelse, og en ny lederstrategi er pr. august 2013 
under utarbeidelse. Brosjyren Sykepleier med 

lederansvar kan være til nytte når lederstillinger 
diskuteres og utformes. Her beskrives det helhet-
lige lederansvaret gjennom fire likeverdige ansvars-
områder
•  Administrativt ansvar
•  Faglig ansvar
•  Juridisk ansvar
•  Etisk ansvar

LaH NSF om ledelse

LaH har i handlingsplanen for 2012-2014 delmålet 
LaH NSF har et tydelig perspektiv på ledelse under 
innsatsområde Sykepleieprofesjonen i utvikling. I hver 

utgave av Tidsskrift for helsesøstre finner du Leder-
stafetten, helsesøsterkongressene tilbyr alltid egne 
lederparalleller, samt at det regelmessig arrangeres 
egne lederkonferanser. I vår brosjyre Spesialistgod-
kjenning av helsesøstre sier vi følgende om ledelse:

Ledelse
Helsesøster arbeider svært selvstendig, og utøver 
derigjennom daglig ledelse både på individ- og 
systemnivå. Helsesøster skal lede helsesøstertje-
nesten, og kan også lede helsestasjons- og skole-
helsetjenesten.

«Personlig egnethet 
er viktig skal du kunne 
utøve god ledelse.»

R E L E V A N T 

KUNNSKAP: Hel-
sesøster har verdi-
full kompetanse i 
helseforebyggende 
arbeid blant barn 
og unge, og er vant 
til å lede, prioritere 
og samordne ut fra 
barnets og familens 
behov. Illustrsjons-
foto: Colourbox.
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Kompetanseområde: Ledelse og organisasjons-
utvikling
Helsesøster har kompetanse på:
•  ut fra barnets og familiens behov, å systematisk 
 lede, prioritere, fordele, delegere, samordne og 
 utvikle helsesøstertjenesten spesielt og arbeidet 
 innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 generelt
•  å bidra i kommunalt plan- og budsjettarbeid
•  å implementere nasjonale satsingsområder og 
 styringsdokument innenfor helsefremmende  
 og forebyggende arbeid i kommunens planer og 
 tiltak aktuelt lovverk, politiske og administrative 
 virkemidler og beslutningsnivå
•  å kartlegge, evaluere og utvikle tjenesten, i nært 
 samarbeid med brukerne
•  å være premissleverandør i helsepolitiske spørsmål

Kompetanseområde: Sikkerhet, kvalitet og doku-
mentasjon
Helsesøster har kompetanse på:
•  å forberede, planlegge, utføre, evaluere, endre og 
 følge opp tjenesten
•  å utvikle og innarbeide aktuelle prosedyrer og planer 
 plikten og retten til kontinuerlig faglig oppdatering, 
 og spesielt opplæring i nye metoder og tiltak
•  å dokumentere i henhold til aktuelt lovverk
•  å dokumentere, melde og bidra til å lukke avvik
•  å føre aktuell statistikk og rapportere til Sysvak 
 datakunnskap, spesielt i forhold til fagprogram og  
 håndtering av sensitive opplysninger

•  regelverk knyttet til taushetsplikt og journalhåndte- 
 ring, og ivaretakelse av dette
• å bidra til at tjenestens lokaler er tilrettelagte og 
 trygge for barn og deres familier
•  å rapportere om relevante forhold til nærmeste leder

Kompetanseområde: Samarbeid
Helsesøster har kompetanse på:
•  å ta initiativ til, organisere og delta i tverrfaglig sam- 
 arbeid
•  samarbeid for å oppnå kontinuitet, effektivitet og 
 kvalitet, og ved behov henvise videre
•  samarbeid med foreldre og andre omsorgsgivere, 
 samarbeidende personell, aktuelle organisasjoner 
 og institusjoner, lokale politikere og administrasjon,
 media
•  adekvat informasjonsoverføring - innen rammen av 
 taushetspliktbestemmelser - mellom ulike aktører  
 samarbeidende yrkesgruppers oppgaver og ansvar i 
 helsefremmende og forebyggende arbeid, samt 
 muligheter og begrensninger for samarbeid 

Faktaark om ledelse 

«Det kan være verdi-
fullt å bygge relasjo-
ner til andre ledere.»

relasJoNer: Helsesøstre har god kompetanse på å samarbeide og gi informasjon. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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 for ledere. NSF 2007

4. https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/158919/ 
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 Content/1161840/3%20utgave%20faglig_forsvarlighet.pdf 

6. NSFs lederlønnsveileder: https://www.sykepleierforbundet.no/ 
 sykepleierforbundet/lonnogarbeidsvilkar/lederlonnsveileder?p_dimen- 
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D et er Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet som har opprettet 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk akti-

vitet. Fra pressemeldingen fra de to departementene 
sier de to ministerne;

– Skal vi gjøre noe for å forebygge helseproble-
mer og helseforskjeller må vi starte med barna – der 
barna er. I skoler og barnehager når vi alle barn, 
derfor ønsker vi å heve kompetansen om fysisk 
aktivitet og kosthold i skoler og barnehager. Det 
er en investering i barnas framtid, sier helse- og 
omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

– Barnehage og skole er viktige arenaer for å 
fremme barns helse. Nasjonalt senter for mat, helse 
og fysisk aktivitet skal bidra til at barn og unge får 
fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Senteret skal 
støtte opp om skolenes og barnehagenes arbeid, sier 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Likt tilbud til alle

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
skal bidra til at den nasjonale utdannings- og helse-
politikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle 
barn og unge gis et likeverdig barnehagetilbud og 
tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende 
fellesskap. Det skal bidra til å styrke barnehagenes 
og skolenes rolle som helsefremmende og forebyg-
gende arenaer for barn og ungdom. 

Det skal være et nasjonalt ressurssenter og 
arbeide helhetlig og tverrfaglig med mål om å 
fremme betydningen av god helse hos barn og 
ungdom. Senteret skal synliggjøre og formidle 
betydningen av god ernæring og regelmessig fysisk 
aktivitet for barn og unges helse og læring, og deri-
gjennom bidra til å styrke barnehagens og skolens 
rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer 
for alle barn og unge, og bidra til å redusere sosial 
ulikhet. Senteret er et nasjonalt ressurssenter for 
helsefremmende arbeid , mat- og bevegelsesglede 

i barnehager og skoler og for barnehage- og lærer-
utdanningen og øvrige relevante utdanninger. 
Senteret skal bidra med kunnskap og veiledning 
om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet 
kan være en naturlig del av barnehage- og skoleh-
verdagen. Medarbeiderne skal bidra til at det lokalt 
arbeides på tvers av sektorene med å fremme fag-
lig, personlig, sosial og helsemessig utvikling for 
barn og unge.

Senteret skal videre formidle kunnskap om tilret-
telegging for barn og unge med kroniske sykdommer 
og nedsatt funksjonsevne innenfor rammen av et 
inkluderende fellesskap. Med gode rammer menes 
det også å legge til rette for et godt psykososialt miljø 
som fremmer muligheten til å delta og opplevelse 
av tilhørighet og mestring.

Målgrupper

Senterets primære målgrupper er barnehagemyndig-
heter og -eiere, ledere og personell i barnehager, sko-
leeiere, skoleledere og lærere i grunnopplæringen, 
ledere og personell i helsestasjons- og skolehelset-
jenesten, og ansatte ved universiteter og høyskoler 
med lærerutdanning og øvrige relevante utdannin-
ger. Senteret skal bistå universitets- og høgskolesek-
torer og lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet 
med satsinger på kompetanseutvikling og oppfølging 
innenfor senterets mandatområde. 

Senteret vil starte opp i oktober, og vil være i full 
drift fra begynnelsen av 2014.

Det er i dag ni nasjonale sentre 
på ulike satsingsområder som har 
nøkkelroller for å utvikle kvaliteten 
på opplæringen. Sentrene er 
lagt til ulike universitets- 
og høgskolemiljøer. Dette 
er det første nasjonale 
senteret som blir lagt til 
Bergen. 

Helseopplysning

Høgskolen i Bergen blir vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse  
og fysisk aktivitet. Tekst  Ellen Margrethe Carlsen

Nytt nasjonalt senter
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Tema: Hva gjør NSF For lederNe

Tiltakspakke  må bygges opp og ut
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NSFs forbundsleder Eli Gunhild By har organisasjonen og forbundsstyret 
med seg i satsingen på sykepleielederne. Hun lover tiltak som skal støtte 

ledere i deres rolle, men ber om forståelse for at det må jobbes grundig 
med en slik tiltakspakke for å sikre at den treffer.

 Tekst Signy Svendsen Illustrasjon Monica Hilsen

P å NSFs landsmøte i november 
2011, vedtok delegatene flere 
vedtak som involverte syke-

pleieledere på en konkret måte; blant 
annet at NSF skal være «et selvfølgelig 
førstevalg og et sterkt redskap for syke-
pleieledere», samt «strategisk satsing på 
sykepleieledere». Disse vedtakene følges 
nå opp på flere plan. 

Stein på stein

– Vi jobber nå med vedtakene og til-
takene. Enn så lenge er vi for tidlig i 
prosessen til å kunne konkretisere. Jeg 
ber om forståelse for at vi må tenke 
både bredde og nivå i det som foreslås, 
sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Vi må differensiere tiltakene. En 
toppleder trenger en annen form for 
lederstøtte enn en mellomleder. Det har 
vi respekt for, og tar på største alvor.

By forklarer at selv det å identifisere 
de lederne som skal være målgruppen 
og få tilbudene NSF etter hvert meisler 
ut, er en jobb i seg selv. 

– Ledelsesstrukturen i helseforeta-
kene og i kommunehelsetjenesten er 
radikalt endret de siste årene, og for-
andrer seg fortløpende etter hvert som 
kravene og oppgavene endrer seg. Det 
betyr at vi må nøste, og bygge stein på 
stein. Så her ber vi om tålmodighet. 

Makt er bra

Lederposisjoner gir makt. Og makt 
er bra – blant annet med tanke på å 

påvirke beslutninger og å bidra til fag-
lig utvikling. 

– Vi sykepleiere har ansvar for 
eget fag. Og NSF trengs på det faglige 

nivået. Det er primært førstelinjeled-
det som trenger støtte for å bygge de 
gode tjenestene. Det er derfor natur-
lig at NSF setter inn ressursene her, 
mener By.

Hun peker på at en mellomleder i 
helsesektoren kan ha personalansvar 
for 100 ansatte – tilsvarende en stor 
bedrift. 

– Det sier seg selv at denne perso-
nen trenger nettverk og støtte. Og som 
deres fagforbund skal vi også bidra til 
at disse lederne skal kunne utføre job-
ben på en god måte.

– Det finnes mange gode ledere 
som får ting til. Vi må lære av dem 
og vise de gode eksemplene. Og ikke 
minst skal vi jobbe for å få tillitsvalgte 
og ledere til å spille sammen. Det gir 
styrke og resultater, legger hun enga-
sjert til.

Magnet

Det er likevel ikke alle ansatte i hel-
sevesenet forunt å ha en god leder å 
rapportere til og samarbeide med. Eli 

Tiltakspakke  må bygges opp og ut

«Det finnes mange gode ledere som får 
ting til. Vi må lære av dem og vise de 
gode eksemplene.»

TILTAK: NSFs forbundsleder Eli Gunhild By lover 
tiltak som skal støtte ledere i deres rolle. Foto: Signy 
Svendsen.
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Tema: Hva gjør NSF For lederNe

Gunhild By lufter spørsmålet om hvor-
vidt kravet til god lederutdanning er 
ett tiltak NSF bør se nærmere på.

– Alle ansatte har krav på en god 
sjef. Og gode ledere er rollemodeller 
for de som kommer etter. Har vi god 
ledelse, har vi også fokus på faget, pasi-
entene og på de ansatte. Dette fører 
igjen til gode rutiner, system for avvik 
og så videre, mener hun, og fortsetter:

– En god leder skal vise– og rydde 
vei slik at medarbeiderne får gjort job-
ben sin mest mulig optimalt. Han eller 
hun sørger for rett bemanning og en 
turnus som er bra for alle parter.

By mener Magnet-prosjektet bør 
kunne ses med dette for øyet.

– Hadde vi klart å etablere Mag-
net-sykehus i Norge, ville vi fått god 
ledelse med på kjøpet. Magnet er tuf-

tet på samspill, medbestemmelse og 
involvering. Med andre ord; stikkord 
på god ledelse.

Dialog med faggruppen

I arbeidet med å stake ut kursen for 
arbeidet overfor sykepleieledere, ønsker 
NSF sentralt dialog med NSF LSL, og By 
understreker behovet for å kvalitetssikre 
og diskutere tiltak med dem. 

KoordINaTor: Arne Værland er en av de to prosjekt-
koordinatorene som er ansatt på engasjement frem til 
neste landsmøte i 2015. Han vil ha ansvaret for blant 
annet område «ledelse». Foto: Privat.

I august får NSF på plass en egen pro-
sjektkoordinator som blant annet skal 
sørge for at sykepleielederne blir en 
enda mer integrert del av forbundets 
arbeid.

Ny modell

På Norsk Sykepleierforbund sitt lands-
møte i 2011 ble det pekt på at organi-
sasjonen i større grad burde benytte 
den samlede fagressurs Sentralt 
fagforum representerer. Saken fikk 
tittelen «Videre utvikling av faggrup-
penes integrering i NSF», og lands-
møtet vedtok ikke mindre enn en ny 
modell for faggruppenes vedtekter. 
Dette innebar blant annet at Sentralt 
Fagforum skal inndeles i 3-5 komiteer 
som skal gi innspill til landsmøteved-
tatt innsatsområder og forbundsstyrets 
årlige prioriteringer. Antall komiteer, 
fokusområder og fordeling av Sentralt 
Fagforums medlemmer på de enkelte 

komiteene skulle fastsettes av Sentralt 
Fagforums arbeidsutvalg. Arbeidsut-
valget oppnevner komitéledere på fritt 
grunnlag blant faggruppenes medlem-
mer, i frikjøpt tid lønnet av NSF.

Det er på bakgrunn av dette vedta-
ket vedtatt å lyse ut to prosjektkoordina-
torstillinger for tidsrommet mars 2013 
– desember 2015. De to prosjektkoordi-
natorene skal fungere som et bindeledd 
mellom Fag- og helsepolitisk avdeling, 
Sentralt Fagforum og de enkelte fag-
grupper. Arbeidsoppgavene vil primært 
være knyttet opp mot strategiutforming 
innen ulike områder, deriblant ledelse. 
Arne Værland er ansatt som prosjektko-
ordinator for ledelse.

Prosjektkoordinator med solid ledererfaring

Da NSF utlyste de to stillingene som 
prosjektkoordinator, ble det fokusert 
på at NSF i større grad nå ønsker å 
nyttiggjøre seg den kliniske kompe-

tansen faggruppene representerer. I 
utlysningsteksten sto det blant annet at 
«prosjektkoordinatorene skal fungere 
som bindeledd mellom Fag- og helse-

Videre integrering av faggr uppene
NSF har ansatt to prosjektkoordinatorene som skal fungere som et bindeledd mellom 
Fag- og helsepolitisk avdeling, Sentralt Fagforum og de enkelte faggrupper.
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Videre integrering av faggr uppene

politisk avdeling, Sentralt Fagforum 
og de enkelte faggrupper.» 

Arbeidsoppgavene til prosjektkoor-
dinatorene vil ifølge NSF primært være 
knyttet til strategiutforming innen 
områdene forebyggende og helsefrem-
mende arbeid, ledelse, utdanning, fors-
kning, innovasjon og tjenesteutvikling. 
Prosjektkoordinatorene skal også være 
bidragsytere i arbeidet rundt avanserte 
kliniske roller i sykepleien.

Solid ledererfaring

Arne Værland er en av de to prosjekt-
koordinatorene som er ansatt på 
engasjement frem til neste landsmøte 
i 2015. Han vil ha ansvaret for blant 
annet område «ledelse». For begge stil-
lingene var det et krav om at søkerne 
var utdannet sykepleier. Værland har   
grunnutdanning som sykepleier fra 
Diakonhjemmet med videreutdanning 
i diakoni, administrasjon og ledelse, 

samt veiledning. Han har ledererfaring 
fra Konfliktrådet i Agder og Kriminal-
omsorgen (Agder friomsorgskontor) 
gjennom en rekke år. Han har også 
arbeidet som sykepleier i psykiatrien 
samt benyttet utdanningen i arbeids-
forhold innen HVPU, undervisning og 
som hjelpemiddelkonsulent. 

– Jeg og resten av den politiske 
ledelsen har et stort ansvar i å levere 
resultater til Landsmøtet i 2015. Det 
er imidlertid viktig å understreke at 
mye av den jobben vi gjør på dette 
området, ikke nødvendigvis er synlig 
for lederne i helsesektoren, sier NSFs 
leder.

– Vi jobber politisk på alle nivå 
for å påvirke rammebetingelsene for 

sykepleielederne. Det er viktig for oss 
å få gjennomslag på regjeringsnivå og 
i departementet. Og den nasjonale 
plattformen slår jo faktisk fast at det 
skal satses på det pasientnære nivået 

i helsetjenesten. Det er helsedirektø-
ren og helseministeren enige med oss 
i. Og det er jo et godt utgangspunkt 
for vårt arbeid videre slår NSF-leder 
Eli Gunhild By fast. 

Landsgruppen av helsesøstre har i 
sin handlingsplan for 2012-2014 et 
delmål om å ha et tydelig perspektiv 
på ledelse. 

Dette følges blant annet opp i form av 
egen lederspalte i hver utgave av Tids-
skrift for helsesøstre; Lederstafetten. 

Videre er det en egen lederparallell 
på hver helsesøsterkongress, og vi 
arrangerer i oktober -13 den tredje 
lederkonferansen i rekken; Lederkon-
feransen2013. Leder – mer enn en tittel.

I prosjekt og ulike arbeid der ledelse er 
et særlig viktig område å belyse, invol-
verer vi ledere. 

Vi har gjennomført utprøving av etter-
utdanningstilbudet Helsesøster som 
samfunnsaktør for alle lokale faggrup-
peledere, sentralt styre og pilotkom-
muner.

Helsesøster 
og leder

«Vi sykepleiere har ansvar for eget fag. 
Og NSF trengs på det faglige nivået.»
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Parallelt med at det jobbes operativt 
overfor sykepleielederne, arbeides det 
med en egen strategi om ledelse i Fag- 
og helsepolitiskavdeling. NSFs menin-
ger om ledelse og ledelsesfilosofi skal 
ut og påvike politiske beslutninger.

Melding til Stortinget, nummer 
10: «God kvalitet – trygge tjenester 
Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- 
og omsorgstjenesten» har satt ledelse 
på den politiske dagsorden. Meldingen 
er gjennomsyret av behovet for god 
ledelse i helsesektoren, konsekven-
ser av mangel på sådan og tanker om 
ledernes funksjoner og oppgaver.

 
Ledelsespolicy

– Vi arbeider aktivt med å stake ut vår 
egen ledelsespolitikk der vi ser på både 
organisering av sykepleietjenesten og 
ledelse i helsetjenesten slik at NSF 
kan være tydelig på hvordan ledelse 
på pasientnærtnivå kan få tilstrekkelig 
ledelseskraft, hvordan vi kan få koor-

dinert sykepleietjeneste og forankre 
den i toppledelsen, og at våre syke-
pleieledere skal kunne ta et helhetlig 
lederansvar også for fagutvikling og 
forskning. I tillegg er vi opptatt av  
hvilken støtte ledermedlemmene våre 
bør ha fra NSF. Dette er et arbeid som 

skal gjøres parallelt med utformingen 
av ledelsesstrategien, presiserer fagsjef 
Kari Elisabeth Bugge.

– Vi vet veldig godt hva kvalitet i 
tjenesten innebærer, men organisa-
sjonsstruktur og andre interesser gir 

store utfordringer for ledere i denne 
sektoren. Derfor er det viktig med 
føringer fra vår side. legger hun til.

Rammevilkår

Bugge presiserer at det for NSF er 
avgjørende å påvirke myndighetene og 

arbeidsgiverne, og få gjennomslag for 
hva NSF mener er god koordinering av 
helsetjenestene, hva som ligger i gode 
rammevilkår og hvordan skape god per-
sonalpolitikk.

– Det er særlig førstelinjelederne vi 
har fokus på. De skal jobbe innenfor 
bestemte rammer for organiseringen 
og finansieringen av helsetjenesten. 
Dette kan naturlig nok føre til at våre 
ledermedlemmer opplever å komme i 
skvis mellom forventninger fra ledere 
på høyere nivå, faglige hensyn og med-
arbeideres behov. Det er derfor viktig 
både å tenke på hvordan vi støtter våre 
ledere og gir dem verktøy, men også at 
vi har meislet ut vår egen ledelsespolicy, 
understreker fagsjefen.

Ulike modeller

NSF har i en årrekke tatt til orde for 
en bedre organisering og koordine-
ring av sykepleietjenesten. Ifølge 
Bugge er det ikke nødvendigvis en 
tradisjonell sjefssykepleier vi her 
snakker om, men lederlinjer som 
ivaretar sykepleietjenesten også på 
toppnivå.

– Det prøves ut modeller med linje-
ledelse for sykepleietjenesten ved flere 
sykehus, så vi følger med og avventer 
resultatene og evalueringen av disse, 
sier hun.

Prosess

Strategien som Bugge og hennes 
medarbeidere nå jobber med, skal til 
behandling i forbundsstyret i oktober. 
Det forbundsstyret får forelagt, er godt 

Tema: Hva gjør NSF For lederNe

Få politikken ut

«Det er avgjørende å få gjennomslag 
for hva NSF mener er god koordinering 
av helsetjenestene.»

NSFs meninger om ledelse, vil nå påvirke  
politiske besluttninger. 

STøTTe Fra NSF: Fagsjef Kari Elisabeth Bugge 
understreker at NSF er opptatt av hvilken støtte 
ledermedlemmene bør ha fra forbundet.  Foto: Signy 
Svendsen.
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gjennomarbeidet og et resultat av et 
godt samarbeid med flere faggrupper 
og sentralt fagforum.

– Vi har gjennomført ulike akti-
viteter i denne prosessen, og har 
dermed fått innspill fra mange ulike 
miljøer. I tillegg har vi også åpnet opp 
for innspill på hva NSF rent konkret 
bør og kan gjøre for ledermedlem-
mene, og vi har fått svar fra ledere 
i flere av faggruppene. Det er mange 
viktige synspunkter og innspill som 
vil bli tatt med i det videre arbeidet i 
NSF, forsikrer Kari Elisabeth Bugge, 
og understreker:

– Vi følger nøye med på og prøver å 
påvirke det som skjer innenfor ledelse i 
helsetjenesten, og vårt mål med alt det 
arbeidet vi nå gjør er å skape bedre rom 
for lederne og sykepleiefaget. 

Fra rapporten Styre for å styrke, utgitt av Statens helsetilsyn i 2012:
Resultatet av kartlegging i 50 kommuner/bydeler tegner et bilde av et 
tjenesteområde hvor styringen i hovedsak er overlatt til helsestasjons-
personalet. 

Spørsmålet er derfor om kommunens øverste ledelse har god nok 
kontroll med at barn 0-6 år får den helsehjelpen de har rett på fra hel-
sestasjonen. 

Statens helsetilsyn stiller også spørsmål ved hvor godt grunnlag 
kommuneledelsen har for å vurdere kvaliteten på tjenesten, og hvordan 

de selv definerer egeninnsatsen på dette området.

På bakgrunn av funn fra kartleggingen mener Statens helsetilsyn at:
■■ Statlige helsemyndigheter må konkretisere hvem som har ansvar for 

hva innenfor ulike deler av forebyggende helsetjenester
■■ Kommunene må sørge for systematisk overvåking og gjennomgang 

av internkontrollen/styringen med helsestasjonsvirksomheten
■■ Fylkesmannen bør vurdere behovet for oppfølging av denne kartleg-

gingen i kommuner i eget fylke

Avvik i kommunene



D en 25.-27. august gikk den «3. Internatio-
nal Public Health Nursing Conference» av 
stabelen i Irland. Konferansen samlet 350 

sykepleiere fra 24 land fra hele verden. 12 av disse 
var fra Norge. Disse representerte NSF, LaH og høy-
skoler/universiteter.

Public Health Nursing, kan kanskje best overset-
tes med folkehelsesykepleier og inkluderer forebyg-
gende og helsefremmende arbeid rettet mot barn, 
unge og deres familier. På kongressen var det også 
sykepleiere som arbeidet i kommunens eldreom-
sorg og med kreftsyke. Public Health Nurses driver 
i mange land kommunal sykepleie fra vugge til grav.

Startet i Norge

Den første internasjonale kongressen innen vårt fag-
felt, ble arrangert på Høyskolen Diakonova i Oslo i 

2009. Kari Glavin var den som lanserte denne ideen 
og som, sammen med en sprek høyskoleledelse og gode 
kollegaer, satte ideen ut i livet. Dette ble hun tildelt 
heder og ære for i Irland. Allerede i Oslo var «helsesøs-
tre» fra mange land samlet, neste kongress ble holdt i 
Minnesota i 2011 og antall deltakere øker stadig.

Variert program

Årets tema var «Making the difference» og sikter til 
den viktige rollen sykepleiere har i folkehelsearbei-
det, for å utjevne sosial ulikhet i helse. Foredragshol-
dere fra inn- og utland med solid faglig bakgrunn, 
sørget for et variert og spennende program. De aller 
fleste var «Public Health Nurses».

Utfordringen i mange land er, som i Norge, å 
dreie fokuset fra behandling mot helsefremmende 
og forebyggende arbeid og fra individrettet til 

Konferanse

Folkehelse på 
verdenskartet
Sykepleiere sin rolle i folkehelsearbeidet var hovedtemaet da 
sykepleiere fra 24 land møttes til konferanse i Galway i august.

Av Kristin Sofie Waldum, 
tidl.lokalgruppeleder for 
LaH Oslo, nå NSF

Av Eli Taranger Ljønes, 
nestleder LaH NSF

Norske helsesøstre og sykepleiere bidro med både foredrag og postere. Konferansen hadde samlet 
nærmere 60 postere fra ulike prosjekter og studier.  
Foredrag:

■■ Kari Glavin: «Critical periods of weight development in childhood: A population-based longitudinal study».
■■ Ester Hjalmhult: «Parents̀  experiences of group consultations at well-baby clinics».
■■ Ingjerd Hvatum: «How do women who have experienced stressful breastfeeding experience the interac-

tion with their child»?
■■ Anne Clancy: «Comparing public health nursing models in Ireland and Norway»

Postere:
■■ Kari Glavin og Marjorie A. Schaffer: A Comparison of the Well Child Clinics Service in Norway and the Nurse 

Family Partnership Program in the United States
■■ Lisbeth Gravdal Kvarme: Solution-focus support-group for bullied school children
■■ Ingrid Helen Ravn: The effects of an early intervention: A randomized controlled trial
■■ Liv Halvorsrud: Additional nursing efforts in meeting patients with mild depressive symptoms in home care

norske bidrag
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befolkningsrettet arbeid. Behovet for å være en pre-
missleverandør og synlig samfunnsaktør ble også 
vektlagt i flere av foredragene. Det jobbes også med 
å etablere et internasjonalt nettverk som skal sørge 
for at forskning og fagutvikling på tvers av land og 
kontinenter kan deles.

Kulturforskjeller

Det var spennende å snakke med deltakere fra for-
skjellige land og kulturer. Blant annet snakket vi 
med en skolehelsesøster fra Limrick i Irland som 
hadde tjeneste ved 38 skoler. Hun vaksinerte og 
gjorde screening av syn og hørsel. Om det ble tid 
til overs brukte hun den til informasjon og under-
visning. 

Det var også interessant å reflektere sammen 
over omvendte problemstillinger. Mens mødre i 
Irland, der ammefrekvensen er lav, opplever å bli 
sett rart på hvis de ammer sine barn, er det motsatt 
i Norge. Det var inspirerende å oppleve så mye fel-
les faglig forståelse på tvers av kontinenter, selv om 
befolkningen har både like og ulike utfordringer

Åpne diskusjoner

Hver morgen startet med «Informal Topic Discus-
sions», der ulike tema ble diskutert rundt store bord 
og alle var velkommen til å delta. Eksempler på 
temaer var: Barns rettigheter, foreldrestøttearbeid, 
nasjonal kreftscreening, reisemedisin og utdanning.

Arrangørene var dyktige til å få frem Irland med 
sin kultur og historie. Irsk folkemusikk og poesi 
sto på programmet, og tross hektiske dager fikk vi 
anledning til rusleturer i Galways gamle gater og 
teste mat og drikke fra autentiske puber og vertshus.

Boklansering

På kongressen ble boken «Public Health Nursing in 
Irland: Demonstrating interventions from practice» 
lansert. Den presenterer forebyggende og helsefrem-

mende arbeid ut fra en modell utviklet i Amerika 
kalt «Public Health Intervention Wheel». Gjennom 
bokens praksishistorier og systematiske tilnærming 
skal helsesøsters arbeidsfelt bli tydeligere. Mer infor-
masjon om boken på www.ichn.ie

Neste kongress

Den 4. internasjonale kongressen planlegges i 2016. 
Hvor i verden den skal arrangeres er ikke avklart, 
men mest sannsynlig blir det utenfor Europa og 
Amerika. Vi sitter igjen med opplevelsen av å høre 
til et stort linternasjonalt fagmiljø innen helsefrem-
mende og forebyggende sykepleie. Det inspirerer 
og gir styrke. 

«En skolehelsesøster hadde 
tjeneste ved 38 skoler.»

NORSKE DELTAKERE: Fra venstre ser vi Liv Halvorsrud, Anne Clancey, Ester Hjalmhult, Kari Glavin, Kristin Sofie Waldum, Ingjerd Hvatum, Ingrid Helen Ravn, 
Eli Taranger Ljønes, Lisbeth Gravdal Kvarme.
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Ernæring

Sunn start på dagen
Ni av ti fjerdeklassinger og tre av fire åttendeklassinger starter dagen med frokost, 
viser en norsk undersøkelse. Det har de all grunn til å fortsette med. 

E n god frokost gjør det lettere for barn og unge 
å konsentrere seg og yte best mulig på skolen. 
De som spiser frokost får også oftere i seg nok 

av de næringsstoffene kroppen trenger hver dag.
For kroppen er den beste starten på dagen et 

måltid, fordi kroppen er i fastemodus og sparer på 
energilagrene etter en natt uten mat og drikke. Når 
man spiser frokost brytes fasten, og kroppens nor-
male energiregulering aktiveres igjen. Tenk bare på 
det engelske ordet «breakfast», som betyr nettopp å 
bryte fasten. Barn og unge trenger en viss mengde 
energi i løpet av en dag, avhengig av kjønn, alder 
og aktivitetsnivå. De nordiske anbefalingene sier 
at 20-25 prosent av det daglige energiinntaket bør 
komme fra frokost (1). I tillegg er det viktig å tenke 
på at frokosten er være næringsrik, det vil si bidra 

med viktige vitaminer og mineraler, i tillegg til å 
tilføre energi.

Få maks ut av dagen

I 2009 ble det gjort en grundig gjennomgang av 
forskning som er gjennomført på frokost og kognitiv 
ytelse (2). Til sammen 45 studier hadde frem til da 
studert dette temaet. Forskningen viser at regelmes-
sig frokostspising øker kognitive evner og konsentra-
sjon, slik at å spise frokost kan bidra til at barn og 
unge lærer lettere og yter bedre på skolen. Effekten 
av frokost på den kognitive ytelsen er større hos barn 
som har et mangelfullt kosthold sammenliknet med 
velernærte barn.

En studie hvor det ble utført kognitive tester 
på 9-11-åringer viste at de som hadde spist frokost 
hadde høyere kognitiv ytelse og gjorde færre feil 
på hukommelsestester enn de som hadde hoppet 
over frokosten (3). Flere studier har vist at barn 
som dropper frokost har vanskeligere for å plukke 
ut viktig informasjon ved problemløsning sammen-
liknet med skolekamerater som har spist frokost 
(4). Forskjellene mellom de som spiser frokost og 
frokostskulkerne blir større jo lenger ut på formid-
dag og lenger fra frokostmåltidet man kommer (5). 
En enkeltstudie har til og med vist at 12-åringer som 
hoppet over frokosten hadde reaksjonstid og mental 
kvikkhet tilsvarende 70-åringer (6). 

Bra for hjernen

Konsentrasjon og hukommelse er prosesser som 
skjer i hjernen. Det finnes ulike forklaringer på 
hvordan frokost kan påvirke hjernefunksjonen. 
En av forklaringene er at man får en langsiktig 
effekt i hjernen når man tilfører viktige nærings-
stoffer til sentralnervesystemet og kroppen. En 
annen forklaring er at næringsstoffene i frokosten  
påvirker de kognitive prosessene i hjernen og 

Av Kaja Helland-Kigen, 
klinisk ernæringsfysiolog, 
Opplysningskontoret for 
Meieriprodukter (Melk.no)

Ikke alle har like god appetitt om morgenen. Likevel er det 
lurt å spise noe. Den dårligste frokostvanen er å droppe 
frokosten helt, men ikke for enhver pris.

Hverdagsfrokosten til barn og unge bør bestå av:
n Grovt brød, rundstykker eller knekkebrød med pålegg, 
 for eksempel ost
n  Nøkkelhullsmerket frokostblanding med melk eller 
 naturell yoghurt på
n	Havregrøt kokt på mager melk

Sunne fristelser for barn og unge med dårlig appetitt om 
morgenen:
n Grove vafler
n Nøkkelhullsmerket eller naturell yoghurt med frukt
n Smoothie med frokostblanding på toppen

Sunne frokostvalg
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effektiviteten av disse. Dette kan gi effekter 
på hjernefunksjonen som både er umiddelbare  
og langsiktige. Det forskes fremdeles mye på hva 
som kan føre til at frokost påvirker hjernefunk-
sjonen, og både blodsukkerstigning og hormoner 
som insulin, glukagon og serotonin har vært fore-

slått som årsaksfaktorer. Om effekten kommer 
av ett enkelt stoff eller en kombinasjon av flere 
ulike stoffer gjenstår å se. En annen mulighet er 
at regelmessig frokostspising kan gi bedre ernæ-
ringsstatus, som igjen kan være årsaken til bedre 
resultat på slike tester. 

GODT: Havregrøt kokt på mager 
melk er en god start på dagen. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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Spiser sunnere

Barn og unge vokser raskt og det er derfor viktig at 
de får dekket sitt behov for vitaminer og mineraler. 
Forskning har vist at det kan være en sammenheng 

mellom regelmessig frokostspising og det å ha et 
sunt kosthold (7-10). Man har sett at de som spiser 
frokost ofte har bedre kvalitet på hele kostholdet 
sitt og gjennomgående spiser sunnere enn frokost-

skulkere. Flere studier viser at de som spiser frokost 
oftere får i seg nok næringsstoffer sammenliknet 
med dem som ikke spiser frokost. Kostholdet til fro-
kostspiserne inneholder mer fiber, kalsium, vitami-
ner og mineraler og mindre fett, kolesterol og totalt 
antall kalorier. En studie på 10-åringer viste at de 
fleste som droppet frokost ikke engang fikk i seg to 
tredjedeler av anbefalt inntak av kalsium 10.

Lavere BMI med frokost

Et sunt kosthold henger ofte sammen med mindre 
overvekt og bedre helse. Derfor er det ingen over-
raskelse at forskerne finner at det å spise frokost 
regelmessig kan bidra til lavere kroppsvekt og til 
å forebygge overvekt. En nederlandsk studie på 25 
000 ungdommer i alderen 13-16 år viste at å hoppe 
over frokosten var den viktigste risikofaktoren for 
å utvikle overvekt (11). Barn og unge som spiser 
frokost er funnet å ha lavere BMI (Body Mass Index) 
enn de som dropper frokosten. Andre studier har 
vist at normalvektige ungdommer som hopper over 
frokosten har større risiko for å bli overvektige som 
voksne (12-16). 

Sterkere skjelett 

En betydelig del av skjelettet bygges i pubertetsal-
deren, ved at mye kalsium lagres i skjelettet. For 
å få et så sterkt skjelett som mulig er det viktig at 
barn og unge får i seg nok kalsium. Undersøkelser 
har imidlertid vist at det blant jenter er 43 % av 
9-åringene og 70 % av 11-åringene som får i seg for 
lite kalsium i forhold til anbefalingene (17). Melk 
og meieriprodukter er de viktigste kalsiumkildene 
i norsk kosthold, og bidrar med nesten 70 % av kal-
siuminntaket. Den enkleste måten for barn og unge 
å sikre sitt inntak av kalsium på, er derfor å inklu-
dere tre porsjoner med melk og meieriprodukter om 
dagen i kostholdet. 

Frokostdrikke 

De fleste vet at det er stor forskjell på hva som er 
sunt og ikke sunt å spise til frokost. At det man 
drikker også har stor betydning for hvor sunn frok-
osten er, er det derimot en del som ikke tenker på. 
Undersøkelser som er gjennomført i Norge har vist 
at under halvparten av barn og unge mellom 8 og 
24 år oppgir at de daglig drikker melk til frokost 
(18). De gruppene som i størst grad drikker melk til 
frokost hver dag, er gutter, 8-15-åringer, og barn og 
ungdom på Vestlandet. De som ikke drikker melk 
drikker stort sett enten juice eller vann til frokost. 

Ernæring

«Ungdommer som hopper over 
frokosten har større risiko for  
å bli overvektige som voksne.»
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Se for deg et barn som spiser to brødskiver 
med pålegg til frokost. La oss si at han eller hun 
noen ganger drikker juice og andre ganger melk 
ved siden av. Vil det være noen forskjell mellom 
inntak av næringsstoffer de dagene frokostdrik-
ken er melk sammenliknet med juice? Svaret er 
ja. Ikke i forhold til energi, fordi et glass juice og 
et glass melk bidrar med omtrent samme mengde 
energi, men innholdet av vitaminer og mineraler 
er forskjellig. Melken inneholder blant annet pro-
teiner og kalsium, vitamin B2 og B12, jod, fosfor 
og magnesium, som alle er næringsstoffer kroppen 
trenger hver dag. Husk at skummet og ekstra lett 
melk inneholder like mye næringsstoffer som lett- 
og helmelk. Juice bidrar med vitamin C, som ikke 
finnes i melk. Men, ved å følge anbefalingene om 
å spise «fem om dagen» av frukt og grønnsaker, vil 
man allikevel kunne få anbefalt mengde vitamin 
C i løpet av dagen.

Voksne er rollemodeller

Voksne er viktige rollemodeller for barn og ungdom. 
Det kan med andre ord være lettere å få de unge til å 
spise frokost dersom de voksne selv spiser det. Fors-
kning har vist at barn og unge oftere spiser frokost 
i familier hvor de voksne spiser frokost (19). Ikke 
bare hjemme er voksne viktige rollemodeller. Bruk 
påvirkningsmuligheten du som helsesøster har til 
å oppfordre barn og ungdom, samt deres foreldre, 
til å ha gode frokostsvaner! 

LETTMELK: Barn kan godt få magre melkevarianter. Skummet og ekstra lett melk inne-
holder like mye næringsstoffer som lett- og helmelk. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
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Tilby henne langtidsvirkende, østrogenfri og 
brukeruavhengig prevensjon i opp til 3 år!

Nexplanon må bli fjernet etter 3 år og kan da samtidig bli erstattet av et 
nytt Nexplanon implantat, hvis ønskelig.

Helsesøstre og jordmødre kan sette inn p-stav som en delegert oppgave 
fra legen, basert på helsepersonelloven §5. Kun lege har forskrivningsrett.2

For mer informasjon og video se nettside: www.nexplanon.no

Faktisk størrelse: 
4cmx2mm

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, Tlf. 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no
Copyright © 2013 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. 

En prevensjonsstav i armen  
kan være løsningen!

Helsedirektoratet anbefaler mer bruk av 
langtidsvirkende prevensjon!1

WOMN-1081649-0000(apr-2013)

Før forskrivning av Nexplanon®  
vennligst se preparatomtalen

1) Statusrapport juni 2012. Handlingsplan Forebygging av uønskede svangerskap og abort 2010 - 2015  
    strategier for bedre seksuell helse. Utgitt av Helsedirektoratet juni 2012. 
2) LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
    http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

IMPLANTAT 68 mg: Hvert implantat inneh.: Etonogestrel 68 mg, bariumsulfat 15 mg, hjelpestoffer. Indika sjoner: 
Antikonsepsjon. Sikkerhet og effekt er etablert hos kvinner mellom 18 og 40 år. Dosering:  Graviditet skal ute-
lukkes før implantatet settes inn. Ett implantat settes inn subdermalt mellom 1. og 5. dag i menstrua sjonssyklus. 
Ved bytte fra annen prevensjon eller etter abort/fødsel, se SPC/pakningsvedlegg. Implantatet skal fjernes/byttes 
etter 3 år. Innsetting og uttak bør kun gjøres av lege som er kjent med prosedyrene. Kontraindika sjoner: Aktiv 
venøs tromboembolisk sykdom. Kjente eller mistenkte kjønnshormonsensitive ondartede tilstander. Nåværende 
eller tidligere lever tumorer (benigne eller maligne). Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge lever-
funksjonsverdier ikke er normalisert. Udiagnostisert vaginalblødning. Overfølsomhet for noen av innholds stoffene. 
Forsiktighetsregler: Før innsetting eller gjeninnsetting foretas en fullstendig medisinsk anam nese (inkl. familie-
anamnese). Ny legekontroll inkl. blodtrykksmåling og kartlegging av ev. bivirkninger anbefales 3 måneder etter 
innsetting. Risikoen for brystkreft er ikke fastlagt, men kan være sammenlignbar med den som assosieres med 
kombinasjonspiller. Kan nedsette glukosetoleransen og diabetikere bør stå under legekontroll. Implantatet bør 
tas ut dersom trombose oppstår. Uttak bør også vurderes ved kirurgiske inngrep eller langvarig immobilisering. 
Dersom vedvarende hypertensjon utvikles eller signifikant økning av blodtrykket ikke svarer tilstrekkelig på anti-
hypertensiv behandling, bør bruk av implantatet avbrytes. Ved akutte eller kroniske leverfunksjonsforstyrrelser 
bør kvinnen henvises til spesialist. Endret blødningsmønster (uregelmessige blødninger/endringer i blødningens 
intensitet eller varighet) er sannsynlig under bruk. Amenoré er rapportert hos ca. 1 av 5 kvinner, mens 1 av 5 
andre kvinner rapporterte om hyppig og/eller forlenget blødning. Evaluering av blødning bør foretas ved behov og 
kan inkludere undersøkelse for å ekskludere gynekologisk sykdom eller graviditet. Ektopisk svangerskap bør tas i 
betraktning som differensialdiagnose ved amenoré eller buksmerter. Chloasma kan forekomme. Implantatet kan 
støtes ut dersom det ikke settes inn riktig eller ved en lokal betennelsesreaksjon. Kvinner som behandles med 
leverenzyminduserende legemidler bør bruke tilleggsprevensjon. Kvinner som står på langtidsbehandling med 
legemidler som induserer leverenzymer bør rådes til å bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode. Interak
sjoner: Leverenzyminduserende legemidler kan gi økt clearance av kjønnshormoner f.eks. fenytoin, fenobarbital, 
primidon, karbamazepin, rifampicin, ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz og muligens også okskarbazepin, 
topiramat, felbamat, griseofulvin og naturlegemidlet johannesurt. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Er 
ikke indisert ved graviditet. Dersom graviditet oppstår skal implantatet fjernes. Overgang i morsmelk: Skilles ut i 
små mengder, men basert på tilgjengelige data kan implantatet brukes under amming. Produksjon og kvalitet av 
brystmelk påvirkes ikke. Bivirkninger: Endringer i blødningsmønster (blødningsfrekvens, intensitet eller varighet) 

må forventes. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Akne. Infeksiøse: Vaginal infeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Ømme bryst, 
brystsmerte, uregelmessig menstruasjon. Nevrologiske: Hodepine. Undersøkelser: Vektøkning. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, flatulens. Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Alopesi. Kjønnsorgan-
er/bryst: Dysmenoré, ovariecyster. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Nedstemthet, affektlabilitet, nervøsitet, 
nedsatt libido. Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øvrige: Smerter på implantasjons-
stedet, reaksjon på implantasjonsstedet, tretthet, influensalignende sykdom, smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast, forstoppelse, diaré. Hud: Hypertrikose, utslett, kløe. Immunsystemet: 
Hyper sensitivitet. Infeksiøse: Faryngitt, rhinitt, urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Genital utflod, vulvovaginalt 
ubehag, galaktoré, forstørrede bryster, genital kløe. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerte, artralgi, myalgi, muskel-
skjelettsmerter. Nevrologiske: Migrene, somnolens. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Angst, søvnløshet. Øvrige: 
Pyreksi, ødem. Etter markedsføring: Ukjent frekvens: Økt blodtrykk, seboré, anafylaktiske reaksjoner, urticaria, 
(forverring av) angioødem og/eller forverring av arvelig angioødem. Innsetting eller fjerning av implantatet kan 
gi blåmerker, mild lokal irritasjon, smerte eller kløe, fibrose på innstikkstedet, arrdannelse eller utvikling av en 
abscess. Parestesier eller parestesilignende hendelser, utstøtning eller forflytning av implantatet. Overdosering/
Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger G03A. Egenskaper: Klassifisering: Røntgentett, ikke nedbryt-
bart, bøyelig implantat (4 cm langt og 2 mm i diameter) som er forhåndsladet i en steril engangsapplikator. 
Virkningsmekanisme: Frigjør ca. 60-70 mikrogram etonogestrel pr. døgn de første ukene, avtagende til 25-30 
mikrogram pr. døgn ved slutten av det 3. året. Gir ovulasjonhemming og påvirker cervixsekretet slik at det blir 
mindre gjennomtrengelig for spermier. Preventiv effekt minst like god som for kombinasjonspiller. Absorpsjon: 
Ovulasjonshemmende konsentrasjoner nås etter 1 døgn. Maks. serumkonsentrasjon etter 1-13 dager. Utløsnings-
hastigheten fra implantatet avtar med tiden, derfor synker serumkonsentrasjonen fra ca. 200 pikogram/ml ved 
slutten av det 1. året til ca. 156 pikogram/ml ved slutten av det 3. året. Proteinbinding: Ca. 96-99%. Fordeling: 
Det sentrale og totale distribusjonsvolumet er hhv. 27 liter og 220 liter. Halveringstid: Ca. 25 timer. Metabolisme: 
Metaboliseres ved hydroksylering og redusering. Metabolittene konjugeres til sulfater og glukuronider. Utskillelse: 
Som fritt steroid eller konjugat via urin og feces (forhold 1,5/1). Andre opplysninger:  Implantatet bør kun settes 
inn og tas ut av lege som er kjent med innsettings/uttaksprosedyren, se pakningsvedlegg. Leger som har liten 
erfaring med teknikken rådes til å tilegne seg denne under tilsyn av en mer erfaren kollega, ev. ta kontakt med den 
lokale forhandleren. Pakninger og priser: 1 stk. (implantat i engangsapplikator) kr 1145,60.
Sist endret: 28.02.2013  

Nexplanon «Organon»
Antikonsepsjonsmiddel.   ATC-nr.: G03A C08

Viktig sikkerhetsinformasjon
• Det er viktig med opplæring i innsettings- og uttaksprosedyrer før metoden tas i bruk. 

Slik opplæring kan gis i regi av MSD. Kontakt ingunn.teigen@merck.com.

• Det er viktig å innformere om at blødningsmønsteret vil kunne endre seg etter at 
metoden er tatt i bruk.

Se preparatomtalen for ytterligere informasjon.
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