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lnnspill om Kvinnehelse-lO år etter kvinnehelsestrategien.

Det vises til invitasjon om å komme med innspill til dagen5 5tatus på utfordringsbilde slik det er

skissert i kvinnehelsestrategien. Norsk Sykepleierforbund (NSF ) har hatt en intern høring der de mest

sentrale faggruppene har kommet med innspill.

Kjønnsforskjeller i helse omfatter tilstander som enten rammer kvinner, rammer flere kvinner enn

menn, har andre symptomer hos kvinner og har andre konsekvenser for kvinner enn for menn.

Fokuset på kvinnehelse må styrkes, både gjennom å integrere kjønnsperspektiv i forskning, utvikle

tilpassede helsetjenester, samt ha fokus på kvinnehelse og arbeidslivet.

økt fokus på kvinnelidelser som en ikke snakker så mye om er viktig, eksempelvis urininkontinens,

livmorfremfall, diffuse muskel og skjelett plager, endometriose, klimakteriet og fødselsskader som

kan vise seg ved smerter ved samleie og vanskeligheter for å holde på avføring og luft og urin. Dette

er typiske kvinnelidelser som kan gå utover livskvaliteten til mange kvinner.

Det kan se ut som om et økende antall kvinnelige (sykepleie-) forskere medfører en økende
forskningsinnsats og -interesse for å skaffe frem mer kunnskap om kvinners helse i alle faser av livet.

Dette er positivt, og vil øke bevisstheten rundt de utfordringer som er når det gjelder kvinnehelse.

Kvinnehelse og forståelse av kjønnsforskjeller må synliggjøres i alle helseprofesjonsutdanninger, og

det må etableres flere forskningsprogram innen kvinnehelse.
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NSF vil konsentrer sine innspill om hovedpunktene c. Helsepraksis

d. Vold og overgrep

e. Velferdsordninger og arbeidsliv.

Hovedområde c. Helsepraksis

Fastlegeordningen

68 prosent av befolkningen hadde min5t en konsultasjon hos fastlege i løpet av 2012.
Luftveissykdommer og psykiske plager var de vanligste årsakene. Oppfølging av svangerskap var en
viktig del av kvinners fastlegebruk, men kvinner bruker også fastlegen mer enn menn i forbindelse
med andre typer sykdommer.

Det bør vurderes om andre lavterskeltilbud enn fastlegen kan møte utfordringer knyttet til
kvinnehelse, som f.eks. helsestasjonene. Flere helsestasjoner for ungdom, og en utbedring av
studenthelsetjene5ten vil skape et godt og naturlig tilbud for unge kvinner.

Det at kvinner har en reell valgmulighet for å gå til jordmor under svangerskapet, vil kunne være med
på å avlaste fastlegeordningen, og sikre en bedre kvalitet i svangerskapsomsorgen.

Utvidet forskrivningsrett til prevensjonsmidler for jordmødre og helsesøstre for alle kvinner i
reproduktiv alder er også et viktig moment for å bedre kvinnehelse.

Tall fra 2012 viser at innvandrere hadde færre konsultasjoner enn befolkningen eller hos fastlegen.
Ikke-vestlige kvinner har også en økt risiko for dødfødsler. Her har svangerskapsomsorgen en viktig
oppgave, dette er ofte kvinner som sjelden blir sett og hørt.

Det å tilrettelegge for en trygg og tilgjengelig helsetjeneste for kvinner i alle livets faser, samt økt
bruk av tolketjenester er nødvendig for å kunne skape likeverdige helsetjenester.

Regjeringen vil i løpet av våren 2015 komme med en ny primærhelsemelding, her vil NSF bidra med
gode innspill om hva en moderne primærhelsetjeneste kan være.
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Spesialisthelsetjenesten

Det er viktig å fortsette arbeidet med å ta inn et kjønnsperspektiv der det er relevant. Ulike nasjonale

kompetan5etjenester er etablert: Nasjonalt kompetansesenter for Kvinnehelse og Nasjonalt

kompetansesenter for amming. Dette er bra.

Også etablering av såkalte «spesialistpoliklinikker» med ulike fagprofesjoner innenfor

svangerskapsomsorgen har gitt kunnskap om hvordan det går med mødre med en alvorlig

grunnlidelse.

På andre områder er tilbudene bedret, men ennå ikke tilfredsstillende som ved brystkreft den

vanligste kreftformen hos kvinner. Forskning, bedre behandling og tidlig oppdagelse har bedret

overlevelsen blant brystkreftrammede, men en må styrke tilbudet for behandling og rehabilitering av

brystkreftopererte. Kvinner med hjertesykdom er en annen gruppe der fler som ikke kommer tilbake

i arbeid p.g.a lang utredning, dette er en tid fylt med mye angst og smerte, her må det settes inn

tiltak.

Psykisk helse og rus

Flere kvinner enn menn rammes av psykiske lidelser, men kjønnsforskjellene varierer mellom de ulike

typer lidelse. Spiseforstyrrelser forekommer nesten bare blant kvinner, og det er også langt høyere

forekomst av angst og depresjon hos kvinner enn hos menn.

En spesiell sårbar periode i kvinners liv er tiden omkring svangerskap, fødsel og barseltid. - I denne
perioden er det større risiko for å utvikle depresjoner, psykoser, og andre psykiske lidelser.

Det å ha ett lav terskel tilbud innen kvinnehelse er et viktig tiltak. Det at gravide kvinner har en reell

valgmulighet til å bli fulgt opp av jordmor under svangerskap, fødsel og barseltiden er viktig.

I de nye svangerskapsretningslinjene som skal revideres i 2014 er det et forslag om at en skal screene

gravide i forhold til vold og seksuelle overgrep. Dette er viktig å fange opp tidlig i svangerskapet for å

kunne skape så gode og trygge rammer for fødsel og tiden etterpå.

Dette vil kreve økte ressurser, og det er ytterst viktig at en har et nettverk av fagkompetanse en kan

henvise til ved behov.

Aldri før har så mange unge i Norge fått piller mot depresjon. Nærmere 6.000 ungdommer bruker
antidepressiva .De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent, og nesten hele økningen skjer
blant jenter mellom 15 og 19 år. Her må det settes inn et økt fokus, og en styrking av helsestasjon for
ungdom og skolehelsetjenesten vil være riktig og viktig.
Det mangler også et lavterskeltilbud for milde til moderate psykiske lidelser, og her vet en at unge
kvinner er overrepresentert. En vet at spiseforstyrrelser og selvskading er hyppigere blant kvinner, og
her må en rekke tiltak settes på plass.
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Alkohol

Dagens kvinner har et annet forhold til bruk av alkohol enn sine mødre og bestemødre. Dette skyldes
hovedsak endring i sosiale møn5ter i samfunnet og lettere tilgang på vin. Kvinner beveger seg i stØrre
grad på flere arenaer, blant annet i arbeidslivet.

Statistikk viser at norske kvinner har doblet sitt alkoholforbruk de siste 10årene. Tall fra SIRUS (2013)
viser at vin står for 62 prosent av kvinnenes totale konsum. Videre at 54 prosent av vinsalget
representeres i ccbag in box», noe som øker tilgjengeligheten.
Samtidig vet vi at det totale forbruket av alkohol i samfunnet gjenspeiles i helsemessige
konsekvenser som følge av alkohol. Det er derfor grunn til bekymring for alkoholrelaterte
helseskader hos kvinner som følge av økt alkoholforbruk.

Dagens regjering har en politikk som gjør det enklere å kjøpe alkohol. Utvidede åpningstider, flere og
lokale utsalgsteder og Økte kvoter ved reiser utlandet vil erfaringsvis øke konsumet. Det er grunn til å
være varsom når vi gjør strukturelle endringer i salg av alkohol.

Kreftomsorgen

I løpet av de siste 10årene har en rekke nye tilbud blitt etablert: Tydelig system både ved
mammografi og livmorhalsprøver, økt fokus på brystkreft. Har også vært et økt fokus på
rekonstruksjon av bryst. Vaksine hos jenter ift livmorhalskreft er under utprøving, og det er mer
fokus på røyking hos kvinner.

Det er behov for økt forskning på seneffekter etter kreftbehandling. Mange kvinner sliter med å
komme tilbake i jobb, og mange opplever at deres plager i denne sammenheng ikke blir tatt på alvor
(f. eks. i møte med helsevesen, arbeidsgiver, NAV). Her har det skjedd mye det siste tiåret, men vi
trenger mer satsning på dette fremover.

Kreftregisteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å iverksette ulike tiltak for å øke oppmøte til
det nasjonale livmorhalskreftprogrammet, « Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft»

Helsedirektoratet anbefaler at Kreftregisteret samarbeider med helsestasjoner der jordmødre gis en
mer sentral rolle i det å ta celleprøver fra kvinner, I dag er det fastlegene (og noen gynekologer) som
tar celleprøver av kvinner som ledd i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Årlig tas det rundt
400 000 celleprøver som ledd dette programmet. Dette blir et viktig prosjekt å følge, og det viser
behovet for å styrke lavterskeltilbudet innen kvinnehelse.

4



Seksuell og reproduktiv kvinnehelse

Om lag fire av ti norske kvinner går igjennom en abort i løpet av sitt reproduktive iv. Med tanke på
hvor mange kvinner dette gjelder, er det viktig at de opplever en tilgjengelig helsetjeneste som
ivaretar dem. Svangerskapsavbrudd er ikke bare en fysisk belastning, men det kan også være en
psykisk påkjenning. Halvparten av kvinnene som spontanaborterer sier at helsen deres påvirkes av
hendelsen, og minst en av fire kvinner føler behov for profesjonell hjelp etterpå. ut i fra dette burde
det være innlysende at ikke bare de rent medisinske aspektene skal stå i fokus ved en abort, men
også en ivaretakelse av hele mennesket. Kvinner som begjærer abort har også rett til veiledning av
helsetjenesten og et nært og tilgjengelig tilbud

I 2002 fikk jordmødre og helsesøstre forskrivningsrett på p- piller til aldergruppen 16-19 år, noe som

umiddelbart førte til nedgang på abortstatistikken. Abortstatistikken for kvinner over 20 år er fortsatt

høy. Vi ønsker en utvidet forskrivningsrett, slik at alle kvinner i reproduktiv alder kan få prevensjon av

jordmor som har fulgt dem i svangerskapet eller helsesøster som følger dem videre.

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et godt besøkt tilbud for unge kvinner. Der får

ungdom veiledning om helsespørsmål som gjelder fysisk, psykisk og seksuell helse av helsepersonell.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i seksualundervisningen mange steder. Stillingsbrøken ved

den aktuelle skolen avgjør imidlertid hvor stor mulighet helsesøster har for å gå inn i samarbeid med

skolen og andre om dette tema, noe som kan være avgjørende for kvaliteten på undervisningen.

Landsgruppen av helsesøstre sitter i et nasjonalt nettverk for bedre seksualundervisning i skolen

Et av tiltakene nettverket er opptatt av er at skolen skal få en lovmessig plikt til å samarbeide med

skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har en slik forpliktelse til å samarbeide med skolen i sitt

lovverk, men skolen har ikke en tilsvarende forpliktelse. Dette bør endres for å styrke samarbeidet og

involveringen på dette tema og også for å styrke samarbeidet til beste for elevenes helse ellers.

Helsestasjon for ungdom opplever pågang fra kvinner i aldersgruppen over 20 år, noe som har ført til

at enkelte kommuner og bydeler har økt aldersgrensen. På universitetet i Ås anslås det eksempelvis

at så mye som 60-70 prosent av elevmassen har fastlege et annet sted en der de bor. Det gjør det

tungvint når resepten på prevensjon skal fornyes og rimer dårlig med målene i «Handlingsplanen for

forebygging av uønskede svangerskap og abort» (2010- 2015)

I 2009 ble HPV- vaksinen innført som et tilbud til alle jenter i 7. klasse, som et viktig ledd i

forebyggingen av livmorhalskreft.

Det rapporteres om økende snusbruk hos unge kvinner, dette er bekymringsverdig og bør jobbes

systematisk med på alle skoler.

Ungdatarapporten (2010-2012) gir innsikt i ungdoms helse og trivsel som det er grunn til å lytte til.

Mange ungdommer opplever stress og prestasjonsangst i forhold til å lykkes.

NSF er glade for at det er tverrpolisk enighet om behovet for styrking av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, noe som også vil styrke tilbudet til kvinner. Undersøkelser viser at midler som
ikke blir øremerket til formålet i stor grad brukes til andre formål.
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Svangerskap, fødsel og barseltid.

Hvordan vurderer høringsinstansen status vedrørende kvinnehelse 12014?

Økt alder for førstegangsfødende, økt BMI hos gravide og økt andel gravide med alvorlig grunnlidelse
gir store helseutfordringer for kvinner før/under og ikke minst etter fødsel. Dette er forhold som
krever Økt innsats fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Utfordrende at vi lever i et samfunn med “bestiller- leverandør-tjeneste” og “Kunden har alltid rett”.
Brukernes autonomi kan / har gått ut over faglige anbefalinger og den tjenesten som blir gitt. Dette
med tanke på sterk økning av ønske/krav om igangsetting av fødsel og keisersnitt på eget ønske
(uten medisinsk indikasjon). Mange kvinner idag er redde for å føde. Dette er et resultat av mye
informasjon av mindre god faglig kvalitet på nettet og sosiale medier.

Viktigheten av å ha en til en omsorg av jordmor under aktiv fødsel har stor innvirkning på
fødselsforløpet. Ved en kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor under aktiv fødsel, vil en kunne
redusere instrumentelle førløsninger og keisersnitt. Ved store fødeavdelinger har en ikke alltid
tilstrekkelig bemanning for å kunne gjennomføre en til en omsorg.

Samtidig er barselomsorgen blitt en nasjonal salderingspost der det ikke prioriteres ressurser på tross
for økte operative forløsninger, eldre barselkvinner, økt andel med alvorlig grunnlidelse, økt andel
kvinner med komplikasjoner etter fødsel. Liggetiden er redusert de aller fleste steder, og mor og barn
reiser hjem før ammingen er etablert. Mange kvinner ønsker å reise hjem tidlig. Flott er det, men
ikke når begrunnelsen er mye uro og lite hjelp på barsel. Hjelpetilbudet hjemme er ikke på plass.

Hvilke fremskritt er oppnådd innenfor kvinnehelse ide siste 10 årene?

• Flott med etablering av Nasjonalt kompetansesenter for Kvinnehelse! Senteret generer ny
kunnskap om kvinnehelse

• Nasjonalt kompetansesenter for amming har en sentral og viktig funksjon i bla ny forskning
og kunnskap om amming, opplæring! videreutdanning innenfor amming med mer.

• Etablering av såkalte “spesialistpoliklinikker” med ulike fagprofesjoner innenfor
svangerskapsomsorgen har gitt kunnskap om hvordan det går med mødre med alvorlig
grunnlidelse. Rikshospitalet har egen “hjertepoliklinikk” for gravide hjertesyke kvinner. Det
har gitt nyttig og viktig kunnskap om helse knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid for
alvorlig hjertesyke kvinner. Spesielt tiden etter fødsel har man tidligere hatt lite kunnskaper
om.

Hvilke områder innenfor kvinnehelse er det fremdeles utfordringer?

Nasjonalt tilsyn av barselomsorgen (Rapport fra Helsetilsynet 3/2011) viste at barselomsorgen burde
bedres gjennom:

• Klare faglige krav til barselomsorgen fra styresmaktene
• Tydelig fordeling av oppgaver og ansvar som helsetjenesten skal ha i barselomsorgen
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• lndividtilpasset barselomsorg ved fødeinstitusjonen

• Individtilpasset barselomsorg ved helsestasjonen

Som ledd i samhandlingsreformen er liggetid på sykehus etter fødsel redusert. Kort liggetid på barsel

uten etablert oppfølging første tid hjemme av jordmor er svært uheldig og går ut over

pasientsikkerheten. Små og sårbare nyfødte barn reiser hjem uten at ernæringssituasjonen er vel

etablert. De er utsatt for komplikasjoner som gulsott, stort vekttap, infeksjoner med mer.

Førstegangsfødende og risikoutsatte kvinner kan ha behov for mer kunnskap og veiledning om hva

den første tiden etter fødselen innebærer.

Det oppstår et betydelig gap i tiden fra mor og barn skrives ut fra sykehuset til helsestasjonen mottar

melding om fødsel og kan gi tilpasset oppfølging til mor og barn. Dette er beskrevet i Helsetilsynets

rapport fra tilsyn med barselomsorga(2011). Det mangler fortsatt i dag elektronisk

meldingsutvekslingssystem mellom sykehus og kommune, noe som resulterer i at helsestasjonen

ofte får sen beskjed om de som har født. Sykehuset vet heller ikke alltid hvilke kvinner og barn som

vil trenge rask oppfølging når de kommer hjem, fordi de er reist hjem når problemene oppstår. Nye

retningslinjer for barselomsorgen (2014), anbefaler hjemmebesøk både avjordmor og helsesøster i

barseltiden for å gi tett oppfølging til både mor og barn, for å kunne gi et forsvarlig tilbud trengs det

en styrking av bemanningen av både jordmødre og helsesøstre på helsestasjonen. De nye nasjonale

retningslinjer for barselomsorgen må implementeres i den reviderte utgaven av

fo I kehe Isem e Id ingen.

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen (Pasopp-rapport nr 5—2013) viser

blant annet at mødre opplever å få utilstrekkelige råd om fysisk og psykisk helse, og om barnets helse

i den tiden hun lå på sykehus.

Oppfølging av St.Meld 12 “En gledelig begivenhet” og nye nasjonale barselretningslinjer “Nytt liv og

trygg barseltid for familien” (15-2086) er ikke på plass.

Flere sykehus er ikke godkjent som Mor-Barn-vennlig ved siste regodkjenning fra Nasjonalt

kompetansesenter for amming, da de ikke klarer å oppfylle WHO’s krav 10 Trinn for vellykket

amming.

Norske barselavdelinger klarer ikke å følge opp krav om å opprettholde og høyne kvaliteten som

følge av endringer i faget, i helsetjenesten og i brukernes ønsker, som omtalt i St.Meld 12. Lovpålagte

aktiviteter som faglig utvikling blir ikke ivaretatt godt nok og arbeid med kvalitetsforberedende tiltak

blir ikke gjort.

Uten økt satsing på svangerskap, fødsel og barselomsorgen kan ikke målene realiseres. Dette

rammer kvinnehelse i stor grad, og er uheldig på kort og lang sikt.
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M igra sjonshelse

Internasjonal forskning viser at mangelfull kulturell kompetanse blant helsepersonell kan føre til at
pasienter med minoritetsbakgrunn får dårligere behandling enn majoritetsbefolkningen,

Sykdomsforståelse er i stor grad kulturelt betinget ettersom det finnes mange medisinske systemer
som er svært forskjellige fra det biomedisinske

Helsepersonell som jobber med flyktninger og asylsøkere er en svært viktig aktør for de som kommer
nye til landet. Det nedlegges et stort arbeid for å gjøre overgangen lettere og særlig har
kvinnegrupper vært en viktig arena for spre kunnskap om helse. Kvinner har en viktig rolle i forhold til
integrering av hele familien. Dette arbeidet er også viktig i forhold utjevning av sosiale
helseforskjeller og bør styrkes.

Et annet eksempel på grupper, er undervisningstilbudet for minoritetselever, jente- og guttegrupper
om kropp, seksualitet og omskjæring som er utviklet av skolehelsetjenesten ved Sogn videregående
skole.

Veilederen om Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse (2009) er revidert i 2011 og er
ment å være til hjelp for ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som skal gjennomføre
tilbudet. Det er bra at det finnes en veileder for hvordan vi som tjeneste skal forebygge
kjønnslemlestelse, med tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse, men det er en
utfordring å implementere anbefalingene, spesielt i forhold til frivillig underlivsundersøkelse.

Svangerskaos/fødsel og barseltid:

• Noen minoritetskvinner mangler grunnkunnskap om helse, kosthold og sykdom. Det kan
være vanskelig og nå frem til kvinnene p.g.a språklige barrierer, dårlig tid og kulturforskjeller.

• Kosthold/mors vekt i svangerskapet påvirker mars helse og barnets fremtidig helse.
• Sorg, savn og en følelse av mangel på oppmerksomhet av egen helse er et større problem for

innvandrerkvinner i perioden før og etter fødsel. De mangler kvinnenettverket sitt har lite
familie/slektninger i Norge og mange menn jobber lange dager.

• Høy forekomst av diabetes i deler av innvandrerbefolkningen, spesielt blant kvinner, Økt
forekomst av svangerskapsdiabetes, 25% av kvinner fra India, Pakistan og Sri Lanka.

• -Ikke vestlige kvinner har økt risiko for dødfødsler
• Kjønnslemlestelse hos kvinner øker risikoen for fødselskomplikasjoner og dødfødsel

Alderssykdommer

Forekomst av demens blant innvandrere i Norge er ikke kjent, men internasjonale studier har vist
høyere forekomst hos noen etniske grupper. Det antas en sammenheng med økt forekomst
av hjerte- og karsykdommer.
• Forståelse og kunnskap om demens varierer og kan være med på å forklare underbruk av tjenester.
• For noen er demens forbundet med stigma og tabu, mens andre ser på det som en naturlig del av
aldring.
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• De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men mange eldre innvandrere bor også
alene og har liten familie.
• Det er behov for tilpasning i institusjon med hensyn til religion, mat, mediebruk og besøk av familie.
• Pårørende kan mangle kunnskap om og tillit til tjenestene. Terskelen for å be om hjelp kan være
høy og kan hindre en tidlig diagnose og behandling.
• Pårørende har mange roller; omsorgsgiver, koordinator,bindeledd, oversetter, kulturformidler og
forvalter.
• Språkproblemer er en utfordring for helsepersonell og hindrer god kommunikasjon.
• Standardiserte kognitive tester for utredning av demens fungerer dårlig for noen grupper av
innvandrere, særlig de med lite utdanning.

• Det er behov for mer kunnskap om hvordan best støtte innvandrere med demens og deres
pårørende og gi helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Internasjonal forskning på
området er begrenset og basert på få lokale studier

Alderssykdommer generelt.

Kvinner lever lenger enn menn, og Norge har mange kvinner med høy alder. De har kroniske lidelser,

smerter og funksjonsnedsettelse, mange enslige eldre kvinner får i for liten grad del i velferdsstatens

ytelser. Eksempler er kvinner med anoreksi, benskjørhet, leddgikt, brystkreft, depresjon, angst,

kroniske muskel- og skjelettlidelser og smertetilstander. Kvinner i Norge er på Europatoppen i antall

brudd. Mange slike lidelser befinner seg på bunnen av statushiarkiet for sykdommer (muskel-skjelett,

psykiske lidelser og eldrehelse)

Framtidas eldre vil ha andre sykdommer enn dagens eldre. Hvis diabetesforekomsten
fortsetter å øke, vil forekomsten av hjerte- og karsykdommer igjen øke etter at den en stund har
vært stabil. Da vil de ramme de yngre eldre, før 70- og8O-årsalderen.
Flere kvinner vil få lungesykdommen kols som følge av at mange kvinner begynte å røyke på 70- og
80-tallet. Med flere eldre, vil det også bli flere med kreft og demens.
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Hovedområde d: vold og overgrep

Vold mot kvinner har inntil de siste ca 30 år hørt til det området vi gjerne kaller «Privatlivets fred».
Det var skjult for omgivelsene og skambelagt, kvinnen snakket ikke om det med noen.
Kvinnebevegelsen var med å løfte denne volden frem i lyset.
Når vi nâ snakker om vold, er det nyttig å kategorisere det i henholdsvis offentlig og privat vold, fordi
det er ulikheter bla. i våre holdninger til volden, og vår kunnskap om den.

Offentlig vold karakteriseres bla. ved
-at den foregår på offentlige steder
-den virker direkte forstyrrende på «ro og orden,>
- den virker generelt truende i den forstand at hvem som helst kan bli offer
- offeret blir oftest utsatt for vold den ene gangen i sitt liv
- offentlige instanser blir innblandet, for eksempel blir det oftest politianmeldt og offeret
søker medisinsk bistand.
- menn er mest utsatt

Privat vold karakteriseres bla ved
- Den skjer oftest innenfor husets fire vegger
- Det er sjelden vitner
- -den skjer oftest mellom mennesker som har en følelsesmessig relasjon
- Den forstyrrer i liten grad ro og orden, men samfunnsøkonomiske konsekvenser er store.
- Blir ofte ikke identifisert / oversett av det offentlige hjelpeapparat
- Volden blir utført av samme person mot samme person flere ganger
- Kvinner, barn og eldre er mest utsatt
- Volden kalles tradisjonelt for «husbråk»- på tross av at den ofte er svært farlig

Privat vold kan gjerne starte i perioder hvor mennesker befinner seg i et skjæringspunkt eller en krise
— svangerskap er eksempel på en slik fase.

Av kvinner som har vært utsatt for privat vold er det oftest av sin ektefelle/samboer eller tidligere
ektefelle/samboer. Resten har vært utsatt for vold av familie, kjæreste, og andre.
Hvert 4. drap i Norge er et slikt drap.

Noe mishandling dreier seg om for psykisk vold, - trusler og trakassering - mens mange opplever
fysisk vold.
De som oppgir å være utsatt for fysisk vold har som oftest også vært utsatt for psykisk vold. Det kan
også være materiell vold slik som ødeleggelser av ting, knusing, trusler mm.

Andre former for vold er voldtekt og annen seksualisert vold. Når det gjelder voldtekt er det grunn til
å tro at det finnes mørketall fordi mange kvinner er usikker på om det kan kalles voldtekt når det er
ektemann eller samboer som har forgrepet seg. Dessuten er voldsbildet ofte så komplekst, at
voldtekt ikke er det mest fremtredende i kvinnenes bevissthet eller fokus.

Andre former for vold er æresrelatert vold og menneskehandel, tvangsekteskap/tvangsforlovelse og
kjø n nslemlestelse.
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Mange mi5handlede kvinner med innvandrerbakgrunn er førstegenerasjonsinnvandrere som kom til
Norge via familiegjenforeningsordningen med 5ine etniske norske ektefeller.
2. generasjonsinnvandrere er representert på lik linje med etnisk norske.

Kvinner med innvandrerbakgrunn er i mindre grad yrkesaktive, og mangler oftere innsyn og styring
av egen økonomi.
Kvinner med innvandrerbakgrunn er også lite kjent med det norske systemet når det gjelder
rettigheter og plikter. De kan ofte i liten grad snakke eller skrive norsk, selv om de gjerne har bodd i
Norge i mange år. Kvinnene oppgir at de har vært isolert og mannen har ikke ønsket eller gitt
tillatelse til at kvinnene integreres i det norske samfunn eller får opplæring i norsk. De har derfor lite
eller intet nettverk og må bryte større barrierer dersom de skal få hjelp.

Det er sært viktig at helsepersonell er istand til å identifisere de ovenfor nevnte grupper og at de
tilbys hjelp.
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Hovedområde e: Velferdsordninger og arbeidsilv.

In ti Iedn ing

Til tross for at kvinner deltar i arbeidslivet nesten på linje med menn, er det påfallende hvor lite vi
snakker om kvinners arbeidshelse. I 1999 skrev Kvinnehelseutvalget i en NOU1 at kjønnsspesifikk
kunnskap om arbeidshelse og arbeidsmiljø må legges til grunn i overvåkingssystemer, utforming av
hms-arbeid og planlegging og organisering av arbeidet, samt at ingen sykdom må per definisjon
utelukkes fra godkjenning som yrkessykdom. Dette er dessverre like relevant i dag.

Kvinnehelse — arbeidshelse?
Det er all grunn til å problematisere kjønnsperspektivet når vi snakker om helse. Fortsatt er
kunnskapsgrunnlag, regelverk og praksis i samfunnet bygger på en uuttalt mannlig norm. I
Stortingsmeldingen nr. 16 (2002—2003)— Resept for et sunnere Norge - En kvinnehelsestrotegi, kap
11 heter det i innledningen at «Et kjønnsperspektiv innebærer bl.a. å ta i bruk kjønnsspesifikk
kunnskap der den finnes, og etterspørre eller framskaffe den der den ikke finnes. (...) Et
kvinneperspektiv innebærer å fokusere spesielt på kvinners helse pâ de områder hvor vi vet at
strukturelle eller biologiske forhold gjør at et slikt fokus er nødvendig.» Til tross for dette, er kapittel
7.5 — Arbeidsarenaen - i Resept for et sunnere Norge blottet for kjønnsperspektiv, mens kap. 11 ikke
har fokus på arbeidslivsarenaen og kvinner som arbeidstakere. Det ser også ut til at HODs
«kvinnehelsestrategi» handler om kvinner som pasienter/klienter og ikke som arbeidstakere.

Det er beklagelig at vii et land der kvinneandelen i høyere utdanning er høyere enn menns og
kvinners yrkesdeltakelse på linje med menns, ikke tar inn over oss at dette har betydning for kvinners
helse. Det er særlig bekymringsfullt fordi vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked både vertikalt og
horisontalt. Det betyr at kvinner og menn har ulike jobber og ulike arbeidsbelastninger. Samtidig er
det fortsatt kvinner som må bære hovedansvaret for balansen mellom arbeid og familieforpliktelser.

Skjeie-utvalget2 dokumenterte at Norge mangler gjennomføringsstruktur for myndighetenes
likestillingspolitikk. De store likestillingsutfordringene i arbeidslivet er strukturelle, knyttet til det
kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den kjønnede arbeidsdelingen i samfunnet. Likelønn og deltid er to
eksempler på dette. I sin gjennomgang av arbeidstid og arbeidsmiljø3 viser utvalget til at det
kjønnsdelte arbeidsmarkedet fører til segmenter i arbeidsmarkedet som opprettholder denne
kjønnsdelingen, og at det er behov for en arbeidslivspolitikk som kan makte å inkludere brede
likestillingspolitiske utfordringer knyttet til arbeidsmiljøforhold, omsorgsoppgaver og
arbeidstidskulturer. Dette handler ikke bare om kvinners deltidsarbeid, men like mye om at
mannsdominerte arbeidsplasser ikke tar høyde for menns omsorgsoppgaver i familien.

‘NOU 1999: 13: Kvinners helse! Norge.
2

NOU 2011: 18: Strukturfor likestilling.
NOU 2012: 15: Politikkfor likestilling.
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Behov for forskningsprogram om kvinners arbeidshelse

Gjennom Unio fikk NSF midler via Nav (FARVE-midler) til en kunnskapsstatus på det kjønnsdelte

arbeidsmarkedet og kvinners sykefravær. Anbudene fra fem forskningsmiljøer viste med all

tydelighet at temaet er relevant og viktig, og bekreftet at kunnskapen om kvinners sykefravær er

mangelfull og fragmentarisk.

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet 2015, anmodet Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsdepartementet, i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse-

og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, om å ta initiativ til opprettelsen av et bredt

anlagt forskningsprogram om kvinners arbeidshelse og sykefravær. En av målsettingene med et slikt

program må være å utvikle bedre metoder for å fange opp de antatt akkumulerte virkningene av

manglende likestilling i samfunn, arbeidsliv og familie på kvinners sykefravær. Bare gjennom bedre

kunnskap om sammenhengene mellom disse områdene vil vi kunne finne fram til effektive tiltak for å

få ned sykefraværet blant kvinner. Et slikt program må være tverrfaglig, langsiktig og bør legges til

Norges Forskningsråd. En estimert budsjettramme kan være 50 millioner kroner.

Vi omtaler dette nærmere under pkt 3.1.

1. Status vedrørende kvinnehelse 12014

Samtidig som norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder yrkesdeltakelse, har vi klart å

opprettholde et relativt høyt fødselstall. Hemmeligheten er rett og slett å utforme et samfunn der

man kan velge både yrkesaktivitet og familie. Men til tross for utdanningsrevolusjon, p-pillen og

kvinnenes inntog i arbeidslivet, forblir noen mØnstre slående stabile: det kjønnsdelte

arbeidsmarkedet og den kjønnsmessige arbeidsdelingen i hjemmet.

1.1 KjØnnsdelt arbeidsmarked.

Velferdsstaten er avhengig både av kvinners arbeidskraft og kompetanse, og av de skatteinntekter

som vårt arbeid gir, og lønnsarbeid er en viktig forutsetning for kvinners økonomiske selvstendighet.

Verdsettingsdiskriminering er et ord som brukes både av Teknisk Beregningsutvalg og av

Likelønnskommisjonen for å forklare lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Men

verdsettingsdiskrimineringen kommer ikke bare til uttrykk i manglende likelønn — den går som en rød

tråd gjennom hele norsk arbeidsliv. Kvinners arbeid synes å kreve mindre kompetanse —jfr for

eksempel krav om profesjonsnøytralitet i de nye helselovene. I deler av arbeidsmarkedet, der

kvinneandelen er høy, er arbeidet organisert rundt deltidsstillinger. Kvinner befinner seg

gjennomgående i de nederste delene av arbeidsorganisasjonen og har mindre grad av

selvbestemmelse i arbeidet sitt, og de arbeider i større grad enn menn i helsebelastende

arbeidstidsordninger. Mens det harde fysiske arbeidet er blitt nesten borte fra de typiske

mannsyrkene, har mange kvinner fortsatt et fysisk krevende arbeidsmiljø. Kvinner arbeider dessuten

ofte med mennesker, noe som innebærer særlige arbeidsmiljøutfordringer. Det som dessverre også

kjennetegner typiske kvinnearbeidsplasser, er at det ofte er lite ressurser; det er ofte tidspress og for

få arbeidstakere i forhold til det arbeid som skal utføres. I tillegg synes kvinners arbeid å oppfattes

som mindre belastende: yrkessykdommer og yrkesskader som er typiske for tradisjonelle kvinneyrker

anerkjennes fortsatt ikke. Eksisterende yrkessykdomsliste har ikke blitt vesentlig revidert på 50 år og
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bærer sterkt preg av å være knyttet opp mot eksponeringsforhold i mannsdominerte yrker. Den
framstår som svært kjønnsskjev: ni av ti som får godkjent yrkessykdommer i dag er menn. Dette er
problematisk når vi samtidig vet at flest kvinner blir uføretrygdet.

Sykepleiere har et høyt sykefravær og høy grad av tidligpensjonering, og i yrkesgruppa finner vi
mange deltidsarbeidende og sykepleiere som forlater yrket på grunn av yrkesbelastninger. Disse
forholdene er bekymringsfulle. Helseproblemer med påfølgende sykefravær, redusert stilling for å
ivareta seg selv, og fare for å falle ut av arbeidslivet, medfører redusert livskvalitet og fare for
Økonomiske problemer. Et høyt sykefravær kan være en konsekvens av dårlig arbeidsmiljø, men
bidrar også til å opprettholde det; det skaper uro og uforutsigbarhet, stress og konflikter, I en sektor
som allerede har mangel på arbeidskraft, vil arbeid for å få ned sykefraværet og få ansatte til å
arbeide mer og lenger (dvs heltid og fram til pensjonsalder), være viktige bidrag. NOAs statistikk over
yrkesgrupper og arbeidsmiljøeksponering (2011) viser at sykepleiere skårer høyt på den helsefarlige
kombinasjonen av høye krav og lav kontroll i arbeidssituasjonen, samt opplevelse av lav belønning.
Dette er risikofaktorer som kan bidra til å forklare det høye sykefraværet, førtidspensjoneringen og
deltidsarbeidet blant sykepleiere.

Det har vært mye fokus på kjønnsforskjellene i sykefravær, uten at noen har kunnet gi noen god
forklaring på dette. Økningen i kvinners sykefravær kan forklares med flere strukturelle forhold:

• Kvinners yrkesdeltakelse har Økt kraftig. Når flere kommer i arbeid, blir det plass for dem
med litt dårligere helse.

• Menns yrkesdeltakelse har gått noe ned, særlig blant de eldre.
• Gravides yrkesdeltakelse har Økt kraftig — i 1980 var det vanlig at gravide sluttet i arbeidet.
• Det er blitt færre jobber i de tunge mannsyrkene, og flere i de tunge kvinneyrkene. Særlig to

områder har hatt sterk sysselsettingsvekst de siste årene: olje- og gassindustri og helse- og
sosia Itje neste r.

• Kvinners arbeid er av en slik art at man ikke kan “gjemme bort” sykdom ved hjemmekontor
eller låse seg inn på kontoret.

Kjønnsforskjeller i opplevelsen av det psykososiale arbeidsmiljø forklarer en betydelig del av den
forhøyede risikoen for legemeldt sykefravær observert blant kvinner. En kombinert effekt av
arbeidsrelaterte psykososiale faktorer og yrke forklarte nesten to femdeler av den forhøyede risikoen
for høyt sykefraværsnivå blant kvinner. Dette viser en nylig publisert studie fra Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)4.

1.2 Balanse arbeid og familie

Familieomsorgen er iflg HOD på størrelse med spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenestene målt i
antall årsverk, og i følge SSB er halvparten av alle kvinner som mottar pleiepenger for å pleie syke
slektninger i livets sluttfase, ansatt i helsesektoren. En stor andel av de pårørende, som oftest er
kvinner, utvikler selv helseplager som følge av lang tids omsorg for andre. Dette sier noe om

Sterud, T.: «Work-related gender differences in physician-certified sick leave: a prospeetive study ofthe
general working population in Norway.’> Scandi WorkEnviron Health. 2014.
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omfanget av kvinners ulønnede innsats og forholdet mellom arbeidsliv og familie. Det er fortsatt slik

at arbeidslivet er overordnet familielivet, og konsekvensene av dette er det hovedsakelig kvinnene

som bærer. Det vedvarende lønnsgapet mellom kvinner og menn vil dessuten, i de fleste familier, tilsi

at det er økonomisk rasjonelt at kvinnen reduserer sin arbeidsinnsats og øker sin omsorgsinnsats.

Det er nylig lagt til rette for at arbeidstakerne kan få ulønnet fri fra jobb for å ta seg enda mer av syke

pårørende, og i Perspektivmeldingen5 gis klare signaler om at helsesektoren framover er avhengig av

økt frivillig bistand. Myndigheter og samfunn må bestemme seg for om vi ønsker at kvinner skal

jobbe fulltid i offentlig lønnet omsorg — eller deltid i både privat og offentlig omsorg! Mer

oppmerksomhet må rettes mot menns arbeidsplasser: legge til rette for at også menn ivaretar sine

forpliktelser som fedre og omsorgspersoner. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet bygger opp under

kvinners og menns arbeidsdeling hjemme.

I et oppslag i Aftenposten (“Supermamma”) 16.10.2011, vises det til en u.s. av bl.a. professor

Birgitta Floderus ved Karolinska6 av hele 6500 kvinner der man slår fast at kvinner som

kombinerer jobb eller studium med barn, er betydelig mer slitne enn sine barnløse

medsøstre. De opplever i tillegg sin egen helse som dårligere enn kvinner uten barn — et mål

som indikerer både økt sykelighet og dødelighet. De som jobber full tid er mest slitne, men

stressnivået øker med antall barn og er høyest blant dem som tjener mest. Stresset blir ikke

mindre når barna blir eldre. Menn er ikke med i studien, og Floderus bestrider ikke at også

pappaer kan ha det tøft. — Men vi vet at kvinner fortsatt tar de største belastningene

hjemme, sier hun til Aftenposten. Professor Ulla-Britt Lilleaas (UiA) sier i en kommentar at

hun kjenner igjen forholdene fra egne studier av norske kvinner og menn. Fortsatt er det

kvinner som tar det overordnede ansvaret for familien, både følelsesmessig og praktisk. —

Det handler om hvordan kvinner og menn blir sosialisert til å ta ansvar for ulike ting en

familie strever med, sier Lilleaas og peker på alt som ikke kan registreres i

tidsbruksundersøkelser. Forsker Sigtona Halrynjo, AFI, har studert hvorfor høyt utdannende

kvinner velger bort karrieren når de får barn. Svært enkelt sagt handler det om at du ikke

kan være uunnværlig både på jobb og hjemme, sier hun i det samme oppslaget.

• Flere peker på at kvinner og menn forstår og fortolker sin helsesituasjon forskjellig. Mens

menn ofte oppgir arbeidsrelaterte faktorer, som konflikter og omstilling, som årsak til

sykdom, oppgir kvinner den kombinerte virkningen av familieforpliktelser og jobbelastning.

Se for eksempel Batt-Rawden og Tellnes (2012).

• I en nyere norsk undersøkelse (Solheim, 2011)8 hevdes det at det for å redusere

sykefraværet i Norge, kreves en helhetlig tilnærming som ivaretar både arbeids- og

St.mld 12(2012-2013) Perspektivmeldingen 2013

Floderus, 8. et al.: Work status, work hours, and health in women with and without children. Occup Environ
Med. http://oem.bmj.com/content/early/2009/06/29/oem.2008.044883

Batt-Rawden, K. og G. Tellnes: Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of
men and women with mental and musculosceletal diagnoses, Norway. Inti Mental Health Pramotion Vol. 14,
No. 2, April 2012, 83-95.

Solheim, Liv i.: The understanding of Norwegian women’s sickness absence: towards a holistic approach?

Nordic i of Social Reseorch, Vol. 2, 2011.
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familleaspektet ved den sykmeldtes tilværelse. I denne kvalitative studien fant man at mens
menn hovedsakelig eller bare forklarte årsaken til egen sykmelding med forhold knyttet til
arbeidet, fortalte kvinnene om den totale belastningen over tid. Mange kvinner forbandt
også sin opplevde dårlige helse med belastninger i oppveksten. I den grad menn refererte til
familieforhold for å forklare sykefravær, var dette uventede hendelser, som brå død,
alvorlige ulykker eller alvorlige økonomiske problemer. For mange kvinner er arbeidet å anse
som et fristed fra familiære forpliktelser, og sykefravær er derfor ikke noen god løsning for
dem.

Disse funn er alarmerende i forhold til krav om at kvinner skal arbeide mer, samtidig som de
skal være mindre syke og ta på seg mer ulønnet omsorg for pårørende. Dette handler om en
grunnleggende gjennomgang av (den kjønnede) måten vi organiserer samfunnet på.

1.4 Fortsatt manglende kjønnsperspektiv
Skjeie-utvalget peker på at mainstreaming som ideologi, sammen med manglende erkjennelse av at
likestillingsarbeid og ivaretakelse av kjønnsperspektiv faktisk krever kompetanse, har ført til at
likestillingspolitiske målsettinger ikke blir gjennomført. Vi vil vise til to for NSF viktige høringer der
mangelen på kjønnsperspektiv er svært alvorlig: Almlid-utvalgets rapport om sykefravær og utstøting
i helse- og omsorgssektoren9 og Arbeidsdepartementet5 høring om forslag til lovendringer med sikte
på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver.

a) AImIid-utvalgets rapport
“Det høye sykefraværet i helse og omsorgsektoren skyldes høy kvinneandel” ble den viktigste
konklusjonen fra utvalgets arbeid, til tross for at utvalget også pekte på de mange
arbeidsmiljøutfordringer sektoren også har. Vi opplevde at enkelte gikk langt i å “frifinne” helse- og
omsorgssektoren.

Utvalget viste til at forskningen ikke har kunnet forklare kvinners høyere sykefravær. Vi vil i den
sammenheng bemerke at utvalget i liten grad synes å ha sett på forskning om nettopp arbeid,
arbeidsmiljø og helse i et kjønnsperspektiv. Dette er bemerkelsesverdig utvalgets hovedkonklusjon
tatt i betraktning.

I en konferanserapport om “Kvinner og arbeidsmiljø”° har for eksempel Anne Lise Ellingsæter et
innlegg om kjønnsmakt og moderne arbeidsliv, der hun peker på at sosiale og økonomiske prosesser
som i utgangspunktet ikke har noe med kjønn å gjøre, produserer “kjønnede” strukturer, der kvinner
som oftest havner i de minst privilegerte posisjonene. En viktig årsak til dette, er at arbeidslivets
organisering er basert på en rekke underliggende kjønnspremisser. Disse er ikke minst knyttet til
selve arbeidsdelingens karakter, til hva slags oppgaver og virkefelt som “tilordnes” kvinner og menn,
og den relative verdsetting av disse arbeidsområdene. I sin omtale av velferdsstaten peker hun på at
omorganisering i sektoren fører ofte til desentralisering av ansvaret for den konkrete jobbutførelsen,
mens det økonomiske ansvaret sentraliseres. Dette bidrar til å usynliggjøre de reelle ressursene som
kreves i omsorgsarbeidet, noe som fratar mange ansatte kontroll over egen arbeidssituasjon.

NOU 2010: 13:Arbeid for helse.
‘° Arbeidstilsynet 19.09.2003
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Ellingsæter gjør også et poeng av at mens kvinner gjerne betraktes som arbeidslivets “fleksible

kjønn”, er det menn som langt oftere sitter i jobbene med høyest frihet og tidsfleksibilitet.

Lege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum hevder i sitt innlegg (samme sted) at kvinner ikke er sykere

enn menn, mens de har andre sykdommer. I tillegg til et segregert arbeidsliv, både vertikalt og

horisontalt, har også kvinner og menn forskjellig arbeidsinnhold selv innenfor stillinger med samme

yrkestittel. Mange arbeidsplasser og arbeidsutstyr er tilpasset menn, noe som fører til større

belastninger for kvinnene, og samme arbeidsoppgaver kan medføre større belastninger for kvinner

på grunn av lavere fysisk arbeidskapasitet. Sivesind Mehlum viser til en interessant svensk

undersøkelse blant ledere i et forsikringsselskap der kvinnene hadde et høyere stressnivå etter jobb,

sammenlignet med menn i tilsvarende stilling, mens det i løpet av arbeidsdagen ikke var noen

signifikante forskjeller i stressreaksjoner. Sykefravær blant gravide arbeidstagere kan tyde på at det

også er kjønnsforskjeller i tilrettelegging på arbeidsplassen. Sivesind Mehlum konkluderer med at

mange har en forutinntatt holdning om at kvinners arbeid er sikkert, uten vesentlig risiko av noe slag.

Dermed blir den risiko som finnes i arbeidet ikke synliggjort. Sykdommer og plager blir tilskrevet

hormoner eller innbilning, og eventuelle erstatningskrav blir avvist.

b) Manglende kjønnsperspektiv på nye velferdsordninger
I 2009 sendte Arbeidsdepartementet på høring forslag til lovendringer med sikte på å bedre
mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Forslaget var ment å møte et
behov mange arbeidstakere opplever i forsøket på å balansere yrkesaktivitet med pleie- og
omsorgsoppgaver. I hele høringsnotatet framstår “omsorgsgiver” som en kjønnsnøytral person. NSF
var i vår høringsuttalelse svært kritisk til at høringen totalt manglet kjønnsperspektiv.

Utredningsinstruksen setter krav til at konsekvensene knyttet til alle offentlige utredninger, tiltak og
reformforslag skal utredes. I pkt 2.1 heter det at dersom forslaget får konsekvenser for likestilling

(...), skal dette omtales. Dersom konsekvensutredningen viser at saken vil medføre betydning for
likestilling, må saken forelegges for Barne- og familiedepartementet. Dette skal skje etter at
konsekvensanalysen er gjennomført og før alminnelig høring gjennomføres. I en veiledning fra BLD
(1999) vises det til at kvinner og menn har ulik livssituasjon i samfunnet i dag, både i arbeidslivet og i
familien. Det er derfor nødvendig å kartlegge og vurdere hvilke konsekvenser reformer og tiltak har
for kvinner og menn for å hindre uheldige og utilsiktede konsekvenser. Videre er det satt opp noen
kriterier for når det kan være relevant å omtale likestilling i en sak, for eksempel:

• Tiltak/reformer på samfunnsområder hvor kvinner og menn er forskjellige
• Saker som berører forholdet mellom det offentlige og privatsfæren
• Saker som berører reproduksjon, fødsel, omsorgsarbeid m.m.
• Sektorer som er særlig relevante (i dette tilfelle helse og omsorg)

Alle disse kriterier var til stede i foreliggende høring. AID hadde foretatt vurderinger av økonomiske
og administrative konsekvenser av foreliggende forslag, og man hadde også fått bistand fra Arbeids
og velferdsdirektoratet til dette. På samme måte burde departementet konsultert Barne- og
Iikestillingsdepartementet for å få vurdert likestillingskonsekvensene. Det er uheldig dersom det er
slik at Iikestillingskonsekvenser vurderes som mindre alvorlig enn økonomiske og administrative
konsekvenser, til tross for at utredningsinstruksen omfatter alle tre forhold.

Dette er svært betenkelig, ikke minst når en av hovedkonklusjonene i rapporten som
Likelønnskommisjonen la fram i 2008, er at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i
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foreldrefasen. Dette er knyttet til kvinners og menns ulike bruk av permisjonsordninger. Det er derfor
all grunn til å frykte at nye permisjonsrettigheter vil kunne ha tilsvarende effekter.

Et annet hovedargument for innføring av utvidete omsorgsrettigheter er demografiske endringer.
Endringer i alderssammensetningen medfører både knapphet på arbeid5kraft og helse- og
sosialpersonell, samt frivillige omsorgsytere, i tillegg til “eldrebølgen” som fører til flere med pleie- og
omsorgsbehov. Samtidig er det nødvendig å opprettholde en høy yrkesaktivitet for å kunne
finansiere velferdsordningene. I denne sammenheng framstilles høy grad av yrkesdeltakelse som et
forhold som gjør det nødvendig å legge bedre til rette for å kombinere yrkesaktivitet med
omsorgsoppgaver for nære pårørende. Stadig uten å reflektere over kjønnsdimensjonen viser
høringsnotatet til St.meld. nr. 25 (2005-2006) som blant annet peker på at “En sterk vekst i offentlige
omsorgstjenester har imidlertid ikke medført reduksjon av omfanget av og behovet for
omsorgsoppgaver utført på frivillig basis av familiemedlemmer. Selv om alle har rett til nødvendige
helse- og omsorgstjenester og det er en offentlig oppgave å tilby dette, vil derfor pleie og omsorg
utført av nærstående fortsatt ha en stor samfunnsmessig betydning. Beregninger viser at familien
står for om lag halvparten av den omsorg som eldre mottar, slik at det fortsatt vil være slik at det i
hovedsak er personer som er yrkesaktive som må stå for den frivillige omsorgsinnsatsen.”

Slik verdsetting handler ikke bare om lønnsmessig uttelling, men også om arbeidsorganisering,
vurdering av arbeidsbelastninger og hva slags kompetanse som er nødvendig. Sykepleiere opplever å
måtte kjempe for anerkjennelsen av den kompetanse som kreves for å ivareta en forsvarlig
helsetjeneste, for krav til forsvarlig bemanning og kompetansesammensetning på arbeidsplassen.
Tilsynelatende er ufaglærte og ansatte uten helsefaglig utdanning tilnærmet utbyttbare med
sykepleiere. Vi opplever å arbeide i en del av arbeidslivet som er “særlig tilpasset kvinners
omsorgsforpliktelser”, der arbeidet i utstrakt grad organiseres rundt deltidsstillinger, og der vi må
bøte på arbeidsbelastninger med å jobbe redusert arbeidstid fordi det ikke er samsvar mellom
ressurser og oppgaver. Å løse helsepolitiske utfordringer gjennom løsninger som i praksis vil øke
omsorgsbelastningen for kvinner og svekke forståelsen av kompetansebehovet i den
kvinnedominerte helse- og omsorgssektoren, er etter NSFs syn ikke et framtidsrettet forslag. Med et
kjønnsdelt arbeidsmarked vil det heller ikke være slik at belastningene for arbeidsgiver vil være likt
fordelt. Slik sett kan utvidete omsorgsrettigheter svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet. NSF
mener høringsforslaget skulle vært gjort til gjenstand for likestillingsvurderinger både i forhold til den
kjønnsmessige arbeidsdelingen både i arbeidsliv og i familien, og konsekvensene av dette.

2. Hvilke fremskritt er oDpnådd innenfor kvinnehelse de siste 10 årene?

Når det gjelder kvinners orbeidskelse, vil vi peke på to forhold:
• Utvidelse av Bransjeforskriften (hvilke bransjer som er forpliktet til å knytte seg til

bedriftshelsetjeneste) i 2010 til å omfatte blant annet helse- og omsorgssektoren.
Bedriftshelsetjenesten kan være en god og viktig medspiller i arbeidsmiljøarbeidet på
virksomhetsnivå. Vi vet imidlertid lite om hvordan virksomhetene i de nye bransjene faktisk
bruker BHT.

• De siste årene har det vært gjennomført en rekke prosjekter som skal gjøre det lettere for
gravide å være i jobb under svangerskapet. En oversikt over femten prosjekter med 1950
gravide deltakere viser en betydelig reduksjon i sykefraværet. Jordmødre har en nøkkelrolle i
disse prosjektene. De har spesialkompetanse på svangerskap og kunnskap om hvilke
arbeidsbelastninger som er tilrådelig for gravide. Gode, praktiske løsninger gjør jobben trygg
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både for mor og barn. Da slipper de gravide unødvendige engstelser og det gjør lederne

deres også. Mye tyder på at virksomheter som har en “gravidepolitikk” og satser seriøst på å

legge til rette for gravide, lykkes best.

3. Hvilke områder innenfor kvinnehelse er det fremdeles utfordringer?

Vi vil særlig peke på utfordringer knyttet til kvinners sykefravær og behovet for et bredt anlagt

forskningsprogram. Dessuten vil vi peke på en rekke andre forhold knyttet til kvinners arbeidshelse

der det er behov for mer innsats.

3.1. Forskningsprogram om kvinners arbeidshelse og sykefravær

NSF er bekymret over det høye sykefraværet i helsesektoren, og vi er særlig bekymret over at kvinner

gjennomgående har langt høyere sykefravær enn menn. Dette gjelder også for sykepleiere. Det er vel

kjent og dokumentert at helsesektoren sliter med særlige utfordringer knyttet til arbeidsorganisering

og arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har pekt på manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser, og

tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte i både sykehus og kommunehelsetjeneste forteller at presset

ikke er blitt noe mindre, snarer tvert imot. Omfattende helsereformer gjennomføres — uten at det

settes av ressurser til gjennomføringen av reformene.

Sykefravær er ofte diskutert i media, og mange ønsker å framstille kjønnsforskjellene i sykefravær

som uforståelig, ved å vise til at forskning hittil ikke har kunnet bekrefte verken

arbeidsmiljøhypotesen, dobbeltarbeidshypotesen eller at kvinner har dårligere helse enn menn. At

forskere ikke har kunnet bekrefte disse sammenhengene, betyr imidlertid ikke at de ikke finnes. Det

er sannsynlig at vi ikke vet nok og heller ikke har hatt de rette metodene for å studere disse

komplekse sammenhengene. Fortsatt ser vi at kunnskapsgrunnlag, regelverk og praksis i samfunnet

bygger på en uuttalt mannlig norm. Historisk er den arbeidsmedisinske forskningen i all hovedsak

gjort på menn i mannsdominerte yrker. Kjønnsperspektivet blir ikke ivaretatt kun ved å introdusere

kjønn som en variabel.

I SINTEF-rapporten Det kjønnsdelte arbeid5markedetog kvinners arbeidshe!se”konkluderes det med

at «Bak kjønnsforskjellene de enkle sykefraværstallene som jevnlig presenteres, ligger det et

komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype rollemodeller, samfunnsstrukturer og et

sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked.»

Det er nødvendig med mer kunnskap som bygger på tverrfaglige tilnærminger og

metodetriangulering.

“Ose, Solveig 0. m.f I. (2014): Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners orbeidshelse. En gjennomgong av
forskningen. SINTEF-rapport.
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3.2 Redusert arbeidstid for nattevakter

Forskning viser at nattarbeid har negative helseeffekter. Nattarbeidere har bl.a. økt risiko for å
utvikle brystkreft. Det bekreftes i en ny norsk studie fra Statens arbeid5-miljøinstitutt, utført blant
sykepleiere . Risikoen Øker med antallet sammenhengende nattevakter. Studien er utført blant 1594
norske sykepleiere, hvorav 699 hadde hatt brystkreft.

NSF kan bekrefte at mange sykepleiere som har jobbet i tredelt turnus i mange år, ofte får
svnproblemer. Noen mestrer ikke nattarbeid overhodet, andre greier det bare i perioder. Da må
noen andre overta disse vaktene. Slik etableres faste nattevaktstillinger, som oftest som i
deltidsstillinger. Slik “privatiseres” problemet ved at man organiserer seg bort fra nattarbeid i tredelt
turnus ved å flytte/samle nattevaktene til i egne deltidsstillinger. Det er dessverre vanlig både i
sykehus, ved sykehjem og i hjemmesykepleien å etablere turnuser hvor nattevaktene helt eller delvis
dekkes av arbeidstakere i deltid. Dette har det vært en langvarig praksis på. Nattarbeid innebærer
således en særskilt utfordring.

Fra 01.01.10 ble det innført regler om redusert arbeidstid for de i tredelt skift/turnus. Dessverre
omfatter disse reglene ikke de som arbeider fast på natt. En av begrunnelsene for å unnta
nattarbeidere fra den nye ordningen var at arbeidstidsreduksjonen blir for stor. Dette er etter NSFs
mening svært ulogi5k, særlig med tanke på at nattarbeid er spesielt belastende.
En av verdens fremste forskere på skift- og turnusarbeid, professor Torbjørn Åkerstedt, anbefaler at
skift- og turnusarbeidere som regelmessig jobber om natten, maksimalt bør arbeide 32 timer pr. uke
i gjennomsnitt. Imidlertid har ingen skift/turnusarbeidere i Norge så kort ukentlig arbeidstid. Men i
helsesektoren sørger ofte den enkelte selv for å redusere arbeidstiden ved å velge deltid, nettopp
fordi de opplever at arbeidstidsordningen er for slitsom. Et fåtall av sykepleierne mestrer å jobbe i
turnus med full vaktbelastning et helt yrkesliv. Noen blir syke, andre går ut i tidligpensjonering og
mange av sykepleierne slutter i yrket eller går ned i redusert stilling.

Det er svært urimelig at de som har de mest belastede vaktene, ikke får noen arbeidstidsreduksjon.
NSFs krever at også nattevaktene omfattes av de nye reglene om tredelt turnus.

3.3 Yrkesskadereglene må endres
Eksisterende yrkessykdomsliste har ikke blitt vesentlig revidert på 50 år og bærer sterkt preg av å
være knyttet opp mot eksponeringsforhold i mannsdominerte yrker. Den fremstår idag som svært
kjønnsskjev: ni av ti som får godkjent yrkessykdommer i dag er menn. Dette er et stort
likestillingsproblem. Det er problematisk at ni av ti som får godkjent yrkessykdom er menn, samtidig
som vi vet at flest kvinner blir uføretrygdet.

I dag foregår mye av det tunge arbeidet i kvinnedominerte yrker, som i helse- og omsorgsyrkene. Det
som dessverre kjennetegner typiske kvinnearbeidsplasser, er at det ofte er lite ressurser; det er ofte
tidspress og for få arbeidstakere i forhold til det arbeid som skal utføres, I helseomsorgen foretar
arbeidstakerne tunge løft daglig. Hvis man antar at en kvinne i snitt veier 60 kg og en mann i snitt
veier 80-90 kg sier det seg selv at det blir mange tunge tak. Et menneske er dessuten vanskeligere å
løfte enn en gjenstand. Sykepleiere rappodererom høyere forekomst av nakke-, skulder- og
ryggplager enn alle andre yrkesaktive.
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Det foreligger dokumentasjon på at skift-/turnusarbeid bl.a. kan medføre mage-tarmproblemer,

forplantningsskader, forhøyet risiko for abort og brystkreft. NSF mener det er på høy tid å ta inn

sammenhengen mellom sykdomsutvikling og skift-/turnusarbeid i yrkessykdomslisten. Særlig med

hensyn til brystkreft foreligger tung medisin5k dokumentasjon som bekrefter en sammenheng

mellom turnus-/nattarbeid og utvikling av brystkreft. Som det påpekes i Arbeidslivsmeldingen, har

det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) klassifisert turnus-/nattarbeid som sannsynlig

kreftfremkallende. Det skjedde allerede i oktober 2007. Det er således hevet over tvil at det er

sammenheng mellom slike arbeidstidsordninger og brystkreft. Sammenhengen mellom turnus

/nattarbeid og brystkreft må oppføres på yrkessykdomslisten slik at kvinner (og menn) som utvikler

brystkreft som følge av langvarig nattarbeid, tilstås rettmessig yrkesskadeerstatning.

Arbeidsmiljø og uførepensjonering

Bildet som tegnes, bl.a. i Arbeidslivsmeldingen, er at arbeidsulykker i størst grad forekommer i

typiske mannsyrker. Kvinner i helsesektoren får i for liten grad godkjent skader knyttet til løft eller

bæring som yrkesskade. Det gjelder også i tilfeller der det er enighet om at skaden har oppstått ved

et konkret løft. Det er vanlig med tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger i helsesektoren. Det gjør
at sykepleierne sjelden når frem med argumenter om at påkjenningen har vært “usedvanlig” og

ligger “utenfor arbeidets vanlige ramme”.

Etter vår vurdering er årsaken til at sykepleiere ikke har en høyere overgangsrate til uføretrygd at de

har en særaldersgrense på 65 år. Kombinert med 85- årsregelen gir denne svært mange mulighet til å

gå av med tjenestepensjon ved fylte 62 år. Det er også grunn til å tro at det ligger skjulte uføretall bak

deltidsarbeidende eldre sykepleiere, men her er det nødvendig med mer forskning.

Rapportering og dokumentasjon måforbedres

Vi frykter det er underrapportering av skader på sykepleiere. Dette skyldes blant annet at

arbeidsgiver kun plikter å sende melding til NAV “når ein arbeidstakar blir påført ein skade (eller

sjukdom) som kan gi rett til yrkesskadedekning.” Mange av de skadene sykepleiere utsettes for blir

ikke godkjent som yrkesskade fordi de ikke oppfyller vilkåret om at det har skjedd en ulykke. Eller at

sykepleieren ikke har vært utsatt for noe “usedvanlig”; tunge løft osv, er som nevnt ovenfor vanlig i

helsesektoren. Vi mener også at det er underrapportering av skader som følger av vold begått av

psykisk ustabile eller demente pasienter. På noen arbeidsplasser er dette å anse som dagligdags og

kun mer alvorlig vold rapporteres.

Forskning på kvinners arbeidshelse må styrkes

Historisk er den arbeidsmedisinske forskningen i all hovedsak gjort på menn i mannsdominerte yrker.

Også i dag er det for lite forskning knyttet til kvinner i kvinnedominerte yrker. I NOU 2008:11-

Yrkessykdommer, fremholdes det nettopp at det mangler dokumentasjon av årsakssammenheng

mellom yrkeseksponering og sykdomsutvikling i en del kvinnedominerte yrker. Dette gjentas i

arbeidslivsmeldingen, bl.a. under henvisning til at muskel- og skjelettlidelser er den største
diagnosegruppen ved utstøting fra arbeidslivet. NSF har tidligere oppfordret regjeringen til å

øremerke midler til arbeidsmedisinsk forskning rettet mot kvinnedominerte yrker, og finner det

nødvendig å gjenta denne oppfordringen.
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Kompetansen tilfagpersonalet
NSF har støttet styrkingen av STAMI og de arbeidsmedisinske miljøene i Norge. Vi ser imidlertid at
det fortsatt er lange ventelister når arbeidstakere skal utredes. Bedriftshelsetjenestene må også
styrkes ytterligere slik at de arbeidstakerne som er i risikogrupper - for eksempel helsepersonell mht
muskel- skjelettlidelser, samt arbeidstakere som allerede er blitt skadet eller syke av arbeidet - blir
fulgt opp på en bedre måte.
NSF mener:

• Yrkesskadereglene må endres slik at også belastninger i kvinnedominerte yrker omfattes.
Akutte løfteskader må godkjennes som yrkesskade. Sammenhengen mellom brystkreft og
nattarbeid må inn på yrkessykdomslisten.

• Forslag om å styrke rapportering og dokumentasjon av arbeidsulykker og skader støttes. For
at oversikten ikke skal bli misvisende, er det nødvendig at alle arbeidsrelaterte
skadehendelser herunder akutte løfteskader og belastningsskader, tas inn.

• Utredningstiden for yrkesskadesaker må kortes vesentlig ned, og kvaliteten på
saksbehandlingen bedres.

• Forskning på kvinners helse, herunder kvinners sykefravær, må styrkes.

3.4 Styrking av arbeidsmiljøarbeidet i kvinnedominerte sektorer

Styrke HMS- og IA-arbeidetTil tross for høyt sykefravær blant kvinner, har det vært lite satsning på
mer kunnskap om arbeidsmiljø og tiltak på typiske kvinnearbeidsplasser. Det er fortsatt stort
potensial for forebygging av sykefravær på disse arbeidsplassene (Ose mil. 2014). Det er godt mulig
det er behov for helt andre tiltak der enn det for eksempel arbeidsmiljøloven legger vekt på. Kvinner
rapporterer om betydelig større fysiske og psykiske belastninger av yrkeslivet enn menn gjør (samme
sted). Det synes også å være slik at det psykososiale arbeidsmiljøet har enda større betydning for
kvinners helse enn for menns helse (Sterud 2014).

Det er nødvendig både å se på hvordan arbeidsmiljøarbeidet organiseres og utøves på
kvinnedominerte arbeidsplasser, og om de arbeidsmiljøbelastninger som særpreger kvinners arbeid
blir ivaretatt. Det må rettes oppmerksomhet mot arbeidsmiljøkonsekvensene av tilrettelegging og
økt bruk av gradert sykmelding i virksomheter der det utøves relasjonelt arbeid og med stramme
økonomiske og organisatoriske rammebetingelser.

Bedre bruk av bedrsfthelsetjenesten
I 2010 ble helse- og omsorgssektoren endelig innlemmet i bransjeforskriften for
bedriftshelsetjeneste. Vi tror at BHT er altfor lite brukt og at det er for liten bevissthet rundt denne
ressursen både i det generelle arbeidsmiljøarbeidet, og mer spesifikt på tilrettelegging og oppfølging
av sykmeldte.

Mindre kontrolispenn i helsesektoren
Ledere i helsesektoren har ofte et svært stort kontrolispenn. Sett i sammenheng med manglende
samsvar mellom oppgaver og ressurser, pågående og omfattende omstillinger og for lite kunnskap
om lov- og avtaleverk, er det behov for styrkede rammebetingelser for ledere. Som oftest er det slik
at man prioriterer de oppgaver som sanksjoneres, og med et økende fokus på budsjettstyring, er det
fare for at det er økonomi og ikke arbeidsmiljø som får mest oppmerksomhet. Ledere bør derfor også
måles på resultatoppnåelse innenfor arbeidsmiljø, lA-arbeid og sykefraværsoppfølging.

St.mld 29 (2010-2011) : Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsilv»
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Arbeidstidsordninger
Gode turnusordninger er å anse som verneutstyr. Dette innebærer å begrense nattarbeid mest
mulig, unngå lange vakter, og sørge for nok tid til restitusjon mellom vaktene. Disse forholdene tilsier
at man bør være restriktiv med å legge opp til arbeidstidsordninger som er klart utenfor
normalarbeidsdagens rammer. Vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av alternative
arbeidstidsordninger, og de ekstremt lange vaktordningene spesielt. At man hargode erfaringer med
alternative arbeidstidsordninger ett sted, betyr ikke at ordningene er egnet på andre arbeidsplasser.
Såkalt Nordsjø-turnus egner seg på en oljeplattform der folk bor og får full pleie; den egner seg
sannsynligvis mindre på arbeidsplasser der ansatte i tillegg til jobb skal ivareta familie- og
omsorgsforpliktelser, dagliglivets rutiner og fritidsaktiviteter, og har reisevei til jobb. Ekstreme
arbeidstidsordninger er også svært ekskluderende i et lA-perspektiv, og gir lite handlingsrom for
til rette legg ing.

Tilrettelegging for grovide.

Gravide står for en tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år. Bare en liten del av
dette fraværet skyldes komplikasjoner i graviditeten. Mye kunne vært unngått med bedre
tilrettelegging av arbeidsforholdene.

Ulike eksponeringer i arbeidslivet kan føre til skader i svangerskapet. I Norge blir ca 70 prosent av
alle gravide sykemeldt i perioder i svangerskapet.

En stor del av sykefraværet skyldes manglende tilrettelegging. Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø
for gravide, og hvilke tiltak bør iverksettes?

Arbeid er ikke til skade under graviditeten, men både den gravide og fosteret kan være ekstra
følsomme for et mangelfullt arbeidsmiljø. Dette kan omfatte eksponering for kjemikalier, fysisk
belastende arbeid, støy, stråling, smitte, og skift- og nattarbeid. Det er viktig å kartlegge risikoforhold
så tidlig som mulig i svangerskapet og å tilrettelegge arbeidsforholdene der dette er nødvendig.

Spesielle forhold i arbeidsmiljøet kan også ha en uheldig virkning på evnen til å få barn (fertiliteten).

Arbeidsgiver plikter å sørge for en kontinuerlig kartlegging av arbeidsmiljøet og sette i verk
nødvendige tiltak. Kravene til kartlegging og handlingsprogram gjelder også for å forebygge
helseskade for fosteret eller den gravide, eller for å unngå skade på evnen til å få barn

Når den gravide er frisk, men arbeidsmiljøet er problematisk for graviditeten, skal hun motta
svangerskapspenger, ikke sykepenger. Da slipper den gravide å bruke opp sykepengerettighetene om
hun skulle få bruk for dem etter fødselen. Det er grunn til å tro at svangerskapspengeordningen er
underforbrukt.

Balanse mellom oppgaver og ressurser
Arbeidstilsynets kampanjer — God vakt! Og Rett hjem — viste manglende samsvar mellom oppgaver
og ressurser, manglende medbestemmelse i omstillingsprosesser, og et svakt HMS-system. Det ble
gitt en rekke pålegg på disse områdene; pålegg som for enkelte fortsatt ikke er lukket. Det er av
svært stor betydning å fortsette arbeidet på disse områdene. Vi mener man i det videre sykefraværs
og lA-arbeidet ikke bare må være opptatt av den ansattes arbeidsevne, men i like stor grad
undersøke virksomhetenes tilretteleggingsevne.
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Kompetanse

Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte tyder på at kravene til økonomiske resultater og
budsjettstyring, kontroll med de ansatte og at lite overlates til faglig skjønn, er med på å undergrave
ansattes opplevelse av kontroll over egen arbeidssituasjon. Selvom sykepleiere har høy kompetanse,
har de også et høyt sykefravær. Det er sannsynlig at utbredelsen av ufaglært arbeidskraft i
kommunehelsetjenesten også påvirker arbeidsmiljøet til sykepleiere negativt. Vi vet at mange
sykepleiere opplever svake fagmiljøer som en stor utfordring; dette er en av de viktigste årsakene til
at så fà nyutdannede sykepleiere ønsker å arbeide i kommunehelsetjenesten. Ifølge en relativt ny
Fafo-undersøkelse om sykepleieres kompetanse er sykepleiere en av de yrkesgrupper som hyppigst
tar etter- og videreutdanning, til tross for at mange av dem opplever at arbeidsgiver verken legger til
rette for det eller verdsetter deres økte kompetanse. Særlig synes kommunene å være preget av
manglende kompetansebevissthet. NSF er derfor opptatt av at man i arbeidet for å utvikle
medarbeidernes kompetanse, ikke bare har fokus på ansatte med lav formell utdanning, men også
ser på hvordan arbeidsplassen legger til rette for kompetanseutvikling for alle medarbeidere — og,
ikke minst, hvordan arbeidsplassen tar i bruk og verdsetter dette, i form av ansvar, nye oppgaver og
lØnnsutvikling.

Oppsummering:

• Fokuset på kvinnehelse må styrkes, både gjennom å integrere kjønnsperspektiv i forskning,
utvikle tilpassede helsetjenester, samt ha fokus på kvinnehelse og arbeidslivet.

• KjØnnsperspektivet må ivaretas ved innføring eller endring i velferdsordninger, og vi må ha
mer oppmerksomhet mot menns arbeidsplasser i arbeidet for å balansere arbeid —familie.

• Det må etableres flere forskningsprogram innen kvinnehelse. Det er nødvendig med et bred
anlagt forskningsprogram om kvinners arbeidshelse og sykefravær.

• Arbeidsmiljøarbeidet i kvinnedominerte sektorer må 5tyrkes.
• Tilrettelegging av arbeidet for gravide arbeidstakere må videreføres og styrkes.
• Nattevakter må omfattes av arbeidstidsreformen fra 2010 (redusert arbeidstid for tredelt

skift/turn us).
• Minoritetshelse er et område hvor innsatsen må styrkes for fremme god helse og likeverdige

helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn.
• Etablere et lavterskeltilbud for kvinner i reproduktiv alder gjennom å styrke helsestasjons- og

skole he Isetje nesten.
• Helsepersonell må settes i stand til å identifisere volds- og overgrepsutsatte, og tilby disse

hjelp.

Med vennlig hilsen

Kan Eli beth Bugge

gsjef

Dæhlen, M. og Å.A:Seip (2009)»sykepleierens kompetanse- Fafo-rapport 2009:36

24


