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Kjære helsesøstre!

Våren er i ferd med å avløses av sommer, og med det kan
vi se frem til ferie og det å kunne gjøre noe annet i noen
gode friuker. Jeg er så heldig at jeg bor med hav foran og
skog bak huset. Det gir meg anledning til både å våkne og
sovne av fuglekvitter og bølgeskvulp – en hverdagslig glede
man kan leve lenge på utover en hektisk dag, og som gir
litt feriefølelse i hverdagen.

Tydelig og tilgjengelig
var motto for årets helsesøsterkongress i Arendal, som ble
et svært vellykket arrangement, og som du kan lese mer
om annet sted i bladet. Vår egen kongress har etablert seg
som det viktigste treffstedet for helsesøstre som ønsker
faglig påfyll og det å kunne treffe kolleger, utveksle erfa-
ringer og skape nye nettverk.
For deg som ikke kunne delta i år, kan du gå inn på våre
nettsider og lese de fleste foredragene, protokoll fra Gene-
ralforsamlingen, nye vedtekter med mer.
Neste år byr det seg en ny sjanse til å delta; da på Hell i
Nord-Trøndelag.

Kjønnslemlestelse
LaH har blitt utfordret på vårt syn på tiltak mot kjønns-
lemlestelse. Vi har i brev til Barne- og likestillingsminister
Karita Bekkemellem bedt om at det nedsettes en ekspert-
gruppe som skal se på alle sider ved en evt. obligatorisk
underlivsundersøkelse av jenter. Vi mener det er en rekke
moment som må vurderes, blant annet hvor ofte og når
slik undersøkelse bør gjennomføres, hvem skal foreta den
og hvilken opplæring skal disse sikres, hvilke evt. sanksjo-
ner kan iverksettes om familier nekter slik undersøkelse,
hva kan vi oppnå ved informasjon og tett oppfølging av
aktuelle familier osv.

Normering
For kort tid siden deltok LaH i et møte i Sosial- og helsedi-
rektoratet som skulle se på dimensjonering/normering av
stillinger i skolehelsetjenesten. Dette skjedde på initiativ fra
helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Landsgruppen
av helsesøstre er svært fornøyde med at departementet nå
har sett behovet for å vurdere bemanningssituasjonen i
skolehelsetjenesten, og at de så klart utrykker at den ikke
er tilfredsstillende i dag. LaH har presentert flere modeller
for normtallsberegning for direktoratet, og vil følge saken
nøye fremover.

Barn og unge på dagsorden i NSF
LaH jobber aktivt for å sette barn og unge tydeligere på
dagsorden innad i NSF. Vi har i samarbeid med Barnesyke-
pleierne, Jordmorforbundet og faggruppen for sykepleiere
innen allergi, eksem og lungesykdom hos barn, fremmet et
forslag til landsmøtesak vedrørende barn og unges helse.
Vårt håp er at Forbundsstyret skal ta saken videre til
Landsmøtet og legge klare føringer i egne planer for NSFs
arbeid med barn og unge.

Jeg vil avslutningsvis rette en stor takk til redaksjonsgrup-
pa i Oslo for innsatsen med et innholdsrikt, variert og godt
blad! Redaksjonsarbeid er spennende og inspirerende dug-
nadsarbeid, og vi kan være stolte av å levere et stadig bedre
medlemsblad.

En riktig god sommer ønskes alle lesere av Helsesøstre!

Kristiansund 29. mai 2007 Med beste
hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst/foto: Kristine Hartvedt, helsesøs-
ter og Kjersti Kristiansen, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Barne- og likestillingsminister
Karita Bekkemellem har etter
jul uttalt flere ganger at hun øn-
sker å innføre undersøkelse av
alle jentebarns underliv. Det
skal være et virkemiddel for å
bekjempe kjønnslemlestelse.
Regjeringen skal ha klar en
handlingsplan mot kjønnslemles-
telse tidlig i høst og undersø-
kelse av jentebarns underliv er
det mest omstridte tiltaket. Det-
te har skapt en mediedebatt
med innspill fra flere parter. Er
vi helsesøstre synlige nok i den-
ne debatten, og hva mener vi
som gruppe om at jenters
underliv skal undersøkes? 

Lokal faggruppe i Oslo kontaktet Bar-
ne og likestillingsdepartementet for å
få et personlig intervju med Karita
Bekkemellem. Det fikk vi.

Vi møtte opp på kontoret hennes i
Regjeringskvartalet. Før vårt intervju
hadde hun inne et stort oppbud av
journalister i forbindelse med Kadra
saken. Kadra hadde blitt overfalt da-
gen før. Vi merket pulsen og engasje-
mentet i veggene. Støtteapparatet
rundt Barne- og likestillingsministe-
ren er stort. Vi ble hele tiden orien-
tert om hva som skulle skje og tatt
svært godt i mot. Informasjonssjefen
ønsket oss velkommen, og viste med
store armbevegelser hvordan hun
mente at helsesøstre burde ha en egen
plass i systemet. Vi følte oss veldig
viktige og verdsatt i departementet.
– Karita trenger fem minutter til å
omstille seg på tema.

Vi hadde sendt inn våre spørsmål på
forhånd, så hun skulle være godt for-
beredt.
– Dere skal vel fotografere, så hun vil-
le legge på ny leppestift.
Vi kom med vårt lille digitale kamera
til husbruk, og vi fikk heldigvis lånt
en diktafon i siste sekund. Fotografe-
ringen ble en morsom sekvens med
latter. Vi tre damene presset oss ned i
en to-seter, mens en medarbeider
fotograferte helt til alle smilte med
åpne øyne.

Før vi rakk å starte intervjuet var Ka-
rita Bekkemellem i gang med å snak-
ke. Ordene flommet ut og en stund
trodde vi dette skulle bli en monolog
på de15–20 minutter som vi hadde
fått avsatt. Vi hadde allerede brukt
fem minutter på fotograferingen.

”Sorry, jeg forstår ikke fryk-
ten”

– Det arbeidet som gjøres av helsesøs-

tre er utrolig viktig. Jeg legger ikke
skjul på at jeg rett og slett ikke forstår
at dere, som er noen av de mest ut-
dannede vi har i Norge, kan frykte et
stempel som overgriper om du gjør
jobben din. Jeg og mine fagfolk var i
Paris og så på erfaringene av helse-
undersøkelser derfra. De fortalte hvor
mye mer man oppnådde med å ha
normale undersøkelser også av en li-
ten jentekropp. Vi snakker ikke om en
gynekologisk undersøkelse. Og gutter
har blitt undersøkt hele tiden. Sorry,
jeg forstår ikke frykten, sier Karita
Bekkemellem.
– I Paris mente de at de kunne fore-
bygge mye annet også, og kvinnene
fikk ny kunnskap om andre ting i for-
hold til egen kropp. Vi har jo veldig
fokus på forebyggende arbeid, sier
Bekkemellem.

– Ja har vi det?

– Ja, det har vi absolutt.

KJØNNSLEMLESTELSE
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HVIS VI KAN REDDE TI JENTER FRA KJØNNS-
LEMLESTELSE ER DET VERDT DET!

Blide helsesøstre sammen med Barne- og likestillingsministeren. 
Fra v.: Kjersti Kristiansen, Karita Bekkemellem og Kristine Hartvedt



– Blir det satt inn nok ressurser?

– Vi gjør ikke nok for forebyggende
arbeid, og derfor er det utrolig viktig
å se på hvem det er i dag som kan gå
inn og gjøre forbyggende arbeid med
gode resultater. Jeg tror at nettopp
helsesøstre kan gå inn i  ulike miljø
som vi kanskje sliter litt med. Dere
har en naturlig autoritet gjennom
profesjonen, mener Bekkemellem.

”Det er ikke en veistubb som
skal repareres”

– Vi vet at det i disse dager utarbeides
en handlingsplan mot kjønnslemles-
telse. Er det konkrete forslag om å bru-
ke landsgruppen for helsesøstre i dette
arbeidet.

– Helsesøstre vil etter min oppfatning
ha veldig stor betydning og det blir
viktig å heve kompetansen, slik at de
har nok kunnskap om dette. Det er jo
på mange måter et nytt felt og vi må
øke den formelle kunnskapen, sier
Karita Bekkemellem..

– Mange helsesøstre jobber daglig med
denne problemstillingen (kjønnslemles-
telse), og har fått mye erfaring. Har
dere vært i direkte kontakt med noen
konkrete helsesøstre for å høre på deres
erfaringer?

– Det har vært kontaktet enkeltperso-
ner, og fagavdelingen vår har hatt
kontakt med ulike typer fagmiljø
underveis på dette her.

– Nå tenker jeg spesielt på helsesøstre?

– Ja det har vi som en viktig del i ar-
beidet.

– Men ikke en konkret person som er
trukket inn?

– Jo som jeg sier, vi har hatt kontakt
med flere, men det er ikke jeg som
sitter og har gjort det konkrete arbei-
det. Jeg kan ikke navngi personer til
dere, sier Bekkemellem bestemt.

– Men det er det dere ønsker?

– Jeg la frem en handlingsplan mot
kjønnslemlestelse sist jeg var statsråd.

Nå ønsker jeg å gå igjennom den og
se på hva vi kan gjøre av nye ting.
Hva skal vi rette på og hva har vi
gjort bra? Hva vil være den riktige
kursen å gi seg inn på nå? Og punktet
med helsepersonell, og spesielt helse-
søstre er særdeles viktig. Jeg legger jo
ikke skjul på at både tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse er veldig kre-
vende saker å ha gode svar på. Man
kan ikke gi millioner og så har man
løst det. Det er ikke en veistubb som
skal repareres, påpeker Bekkemellem.

”Dette er noe av det groveste
du kan gjøre mot et lite barn”

– Det tar tid før en ser resultater av
forebyggende arbeid og særlig endrings-
arbeid. Vi opplever daglig at politikere
ønsker tall og resultater å vise til. Hvil-
ke tanker har du om tidsperspektiv når
det gjelder å forebygge eller endre på
denne lange kjønnslemlestelsestradisjo-
nen?

– Det er veldig vanskelig å være kon-
kret på tall i neste runde når man
ikke har et faktagrunnlag i utgangs-
punktet. Derfor har jeg sagt klart at
jeg ønsker å få på plass en omfangs-
undersøkelse. Så når den kommer på
plass, er det også viktig for meg å ha
fokus på flere ting enn kun forebyg-
gende arbeid. Det forebyggende ar-
beidet ligger jo der som et funda-
ment. Det er grunnmuren for å kom-
me i mål fullstendig, det er basisen
vår. Men jeg har lyst å påpeke at der-
som en helsesøster som opplever hva
kjønnslemlestelse er, og som ser det
med egne øyne; hun må jo handle nå.
Vi kan ikke vente til dette går over av
seg selv. Vi må gjøre det vi kan for å
påvirke utviklingen! 

– Det er absolutt et viktig innspill, men
jeg tror ikke vi sitter og ser på! (red.
anm.)

– Hvordan når vi inn, hva med den
forsterkede avvergelsesloven, det er ikke
meldt inn noen saker enda. Har miljø-
ene lukket seg enda mer, eller gjør ikke
vi helsepersonell en god og grundig nok
jobb?

– Jeg tror det handler om at det må
ut informasjon om at avergelsesplik-
ten faktisk er der som et viktig pålegg
for helsepersonell. Så tror jeg det
handler om å gi trygghet til dem som
jobber med det. Hvordan håndtere
slike situasjoner? Derfor er jeg opptatt
av kompetansen til helsesøstre som
kommer borti kjønnslemlestelse.
Mange helsesøstre er selvfølgelig red-
de for hva som blir situasjonen for
dette barnet. Vi snakker om forel-
drene til barnet, deres nærmeste på-
rørende, som påfører barnet fryktelig
smerte og plager for resten av livet.
Det gjør hele situasjonen vanskelig ut
ifra nettopp det perspektivet, og igjen
har jeg lyst til å minne oss om hva
dette er. Kjønnslemlestelse er noe av
det groveste overgrep du kan gjøre
mot et lite barn, sier Karita Bekke-
mellem.

Sier dere at det er forskjell
på å undersøke en gutt enn
en jente?

– Debatten i media har vært stor, Rå-
det for legeetikk går i mot undersøkelse
av jenters underliv, men barneleger ved
St. Olavs hospital er positive til det.
Sylvia Brustad uttalte seg i Dagbladet
14.april, hun støttet det forebyggende
perspektivet og mener at underlivs
sjekk er bare noe som kan fungere i
etterkant. Hva tenker du om at dere
som står så sentralt i samme parti er så
uenige?

– Det er jo en helt normal situasjon
som vi står oppi nesten hver dag.
Derfor er det nå nøye vurderinger vi
legger til grunn før vi konkluderer, og
så får vi følge det som flertallet i Re-
gjeringen mener. Her går jo syns-
punktene på kryss og tvers av alle
parti, her er det ikke noen ens ret-
ning. Men jeg har jobbet med disse
spørsmålene i mange år nå, og vi har
etter hvert fått verdifull erfaring og
kompetanse, både fra utlandet og fra
Norge som vi baserer arbeidet vårt
på.

Jeg har før dette intervjuet vært i
kontakt med flere personer og insti-
tusjoner som arbeider aktivt med
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kjønnslemlestelse. Arbeidet som gjø-
res har fokus på forebygging hvor dia-
log og informasjon er sentrale virke-
midler.

– Jeg vil gjerne si at det er fint med ditt
engasjement for å bekjempe kjønnslem-
lestelse. Det blir en debatt som er vik-
tig, selv om vi som faggruppe nok ikke
er helt enige med deg på alle punkter. I
utgangspunktet er helsesøstre opptatt
av forebyggende arbeid. Det er vår
grunnpilar.

– Forebyggende arbeid er bra, men
sier dere at det er forskjell på å kunne
undersøke en gutt fremfor en jente?

– Jeg tror vel at jenter opplever det
mer…

– Hvorfor det da?

– Hvem skal kunne se disse skadene.
En ting er Infibulering, men hvis det er
prikking i klitoris, eller fjerning av for-
hud på klitoris. Hvem tenker du kan se
det? Er det helsesøstere du tenker skal
gjøre det, eller lege? Og hvor ofte skal
det undersøkes?

– Det er jo av de tingene vi må se
nøyere på. I Frankrike har de erfa-
ringer med hvordan helseundersø-
kelser kan gjøres.

– Det stedet i Frankrike du snakker om
er en by. De har ikke like regler i lan-
det. Der er det også slik at de som ikke
følger de oppsatte helsekontrollene ikke
får barnetrygd. De kan faktisk bare
flytte til et annet sted i landet hvor re-
glene er annerledes.

– I St. Dennis opplyste Dr. Piet at
ALLE innvandrerne der fortsatte å

bruke det kommunale helsetilbudet,
selv om de visste at det også ble fore-
tatt helseundersøkelser for å avdekke
kjønnslemlestelse.

Men helseundersøkelser skal i så fall
ikke bare gjelde minoriteter, det skal
gjelde alle. Jeg er overbevist om en
ting jeg, at vi ville fått mange positive
resultater. Hvorfor har vi så mye tabu
rundt jenters underliv? Jeg ønsker å få
inn undersøkelse av jenters underliv
som en naturlig del av helsekontroll
fra de er små. Jeg tror vi kvinner da
vil få et mer naturlig forhold til den
delen av kroppen også. Her har vi
mye å vinne også på andre områder
enn å oppdage kjønnslemlestelse.
Hvis vi kan redde ti jenter fra kjønns-
lemlestelse er det verdt det, avslutter
barne- og likestillingsminister Karita
Bekkemellem.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst: Kristine Hartvedt 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lov av 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønns-
lemlestelse.

Loven forbyr kvinnelig omskjæring i Norge. Loven inne-
holder to viktige bestemmelser.
§1 innebærer et forbud mot kjønnslemlestelse (trådte i
kraft 1.1.1996), og §2 pålegger en rekke yrkesgrupper av-
vergelsesplikt når det gjelder å forhindre at omskjæring
faktisk skjer (trådte i kraft 1.9.2004)
R.Elise B. Johansen, Fra kunnskap til handling, Kapittel 5.

Viktig håndbok om kjønnslemlestelse for helsear-
beidere.
R. Elise B. Johansen, Fra kunnskap til handling, håndbok
om kvinnelig omskjæring for helse-og sosialarbeidere,
pedagoger og ansatte i mottak. OK-prosjektet 2005.
Bestilles gratis fra Statens forvaltningstjenste
Mail: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
Fax: 22 24 27 86 tlf: 22 24 98 60

Brosjyrer og annen info på nettet.
Nettside: www.nakmi.no : Her er alt av viktige brosjyrer,
filmer, bøker om kjønnslemlestelse. Kan bestilles.

VIKTIG INFORMASJON
OM KJØNNSLEMLESTELSE

Etterutdanning for helsesøstre i psykisk
helsearbeid for barn og unge
Informasjon fra Sosial- og helsedirektoratet:

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt sin tilslut-
ning til Sosial- og helsedirektoratets anbefaling om å set-
te i gang en etterutdanning for personell i helsestasjons-

og skolehelsetjenesten i psykisk helsearbeid for barn og
unge. Helsesøstre med lang yrkeserfaring i tjenesten er
prioritert målgruppe. Utdanningen planlegges igangsatt
ved de åtte høgskolene i landet som tilbyr helsesøsterut-
danning i løpet av høsten 2007. Innholdet i utdanningen
skal bygge på en rapport fra Høyskolen Diakonova som
beskriver utdanningsbehovet.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Magnhild Pollestad, klinisk ernæ-
ringsfysiolog/prosjektleder Ullevål uni-
versitetssykehus
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Forekomsten av overvektige
barn og ungdom er økende,
men det har vært dårlig med
behandlingstilbud til denne
gruppen. Ved Ullevål universi-
tetssykehus tar de denne pasi-
entgruppen på alvor, og tilbyr
nå god oppfølging i samarbeid
med lokale helsesøstre/primær-
helsetjenesten. Ved å gi råd om
livsstilsomlegging både med
hensyn til kost og aktivitet opp-
når mange av ungdommene la-
vere kroppsmasseindeks i løpet
av oppfølgingen. 

Barnemedisinsk avdeling ved Ullevål
universitetssykehus (UUS) startet 2.
januar 2004 det kliniske prosjektet
”Stor og Sterk”, som er en utprøving av
et behandlingstilbud for overvektige
barn og ungdom. Hovedmålet med
prosjektet er å etablere et helhetlig be-
handlingstilbud til overvektige (vekt
over 97,5 persentilen) barn i alderen
3-18 år, og deres familier i et samar-
beid mellom Barnesenteret og pri-
mærhelsetjenesten. Utvikling av sam-
arbeidet mellom primærhelsetjenes-
ten og sykehuset er grunnleggende i
prosjektet, fordi behandling av over-
vekt krever en tett oppfølging over
flere år. Behandlingen bør derfor skje
lett tilgjengelig, i pasientens og famili-
ens nærmiljø.

Tett oppfølging
Et samarbeid med primærhelsetjenes-
ten er viktig for å sikre en så tett opp-
følging av barn og foreldre som ønske-
lig. På denne måten utnyttes også hel-
sestasjonenes/skolehelsetjenestenes

kompetanse innen forebyggende ar-
beid. Denne modellen har så langt
fungert tilfredsstillende, og helsesøs-
trene gjør en meget god jobb. Nesten
alle barna som er inkludert i prosjektet
til nå har oppfølging hos helsesøster,
og de som ikke er i kontakt med helse-
søster, får som regel oppfølging hos
fastlege eller i barne- og ungdomspsy-
kiatrien (BUP) i tillegg til sykehuset.

Helsesøstre er gode samar-
beidspartnere
Det er til nå opprettet samarbeid med
ca 130 skoler/helsestasjoner. Helse-
søstrene gir uttrykk for at samarbeidet
med prosjektet er nyttig. Overvekts-
problematikken blir alvorliggjort
ovenfor barn og foreldre når de skal på
sykehuset. Den gjensidige informa-
sjonsutvekslingen mellom sykehus og
helsesøster fungerer godt, og helsesøs-
trene tar gjerne kontakt dersom det er
noe de ønsker å drøfte. Tilbakemel-
dingene fra deltagerne gir inntrykk av
at de fleste barn og foreldre er positive
til å ha jevnlig kontakt med helsesøs-
ter. Det er etablert samarbeids- og fag-

utviklingsseminarer mellom helsesta-
sjoner og sykehus, hvor det to ganger
årlig blir gitt undervisning, veiledning
og anledning til å drøfte felles faglige
utfordringer.

Tverrfaglig team
Bemanningen i prosjektet består av
prosjektleder/klinisk ernæringsfysio-
log (25 %), klinisk ernæringsfysiolog
(80 %), barnelege, psykolog og psykia-
trisk sykepleier. De tre sistnevnte har
andre pasientgrupper i tillegg. Spesial-
konsulent fra Lærings og mestrings-
senteret har en 40 % stilling i prosjek-
tet, og deltar i særlig i planlegging og
utførelse av ungdoms- og forelderar-
beidet. Arbeidsfysiologiske testledere
fra Allergi og lungesykdommer på
Barnesenteret tester de fleste av barna
over syv år.

Langsiktig fokus
Det jobbes ut fra et langsiktig perspek-
tiv om at barna skal sikres normal
vekst og utvikling, og at man skal fore-
bygge overvektsrelaterte plager senere
i livet. Det gis både kost- og aktivitets-
råd til deltagerne. Hele familien trek-
kes inn i denne livsstilsomleggingen,
med fokus på at omleggingen skal skje
av helsemessige årsaker, og ikke fordi
barnet er overvektig. Målet er at bar-
net ”skal vokse seg slankere”, men en
vektnedgang er aktuelt i enkelte tilfel-
ler.

Pasienter
Ved utgangen av år 2006 var ca 300 pa-
sienter i alderen 3 til 17 år inkludert i
prosjektet. Kjønnsfordelingen var ca
55 % jenter og 45 % gutter. I overkant
av 50 % av pasientene er innvandrere
fra ikke vestlige land eller etterkom-
mere av disse. Wilmas et al fant at det
er stor forskjeller i prevalens av over-
vekt blant barn mellom bydeler. Dette

”STOR & STERK” – ET BEHANDLINGS-
TILBUD FOR OVERVEKTIGE BARN

Magnhild Pollestad
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stemmer godt overens med pasient-
gruppen i ”Stor & Sterk”. Foreløpige
resultater viser at ca 70 % av pasien-
tene som har vært fulgt i ett år har fått
en lavere aldersjustert kroppsmassein-
deks (KMI).

Sykdomsforekomst
Flere av barna har ”metabolsk synd-
rom”, med blant annet høyt blodtrykk,
høye fettstoffer i blodet og ugunstig
blodsukkerregulering. Dette er alvorli-
ge risikofaktorer for å utvikle diabetes
type 2 og hjerte- og karsykdommer. To
av barna fikk også oppdaget en type 2
diabetes da de ble inkludert i prosjek-
tet. Noen av jentene i prosjektet har i
tillegg utviklet Polysystisk ovariesynd-
rom.
Trening for hele familien
Pasienter over 7 år inkludert før
27.12.05 fikk tilbud om trening på
Norges Idrettshøgskole i regi av pro-
sjektet. Foreldrene til barna i prosjek-
tet hadde da mulighet til å trene sam-
tidig med barna, med instruktør en
gang i uken. Oppmøtet var svært vari-
erende både blant barn og voksne. En
del av barna slutter på treningen på
Idrettshøgskolen etter å ha funnet eget
treningstilbud i bydelen sin. Lang rei-
sevei har vært en begrunnelse for å
ikke delta, noe også helsesøstrene kan
bekrefte. De som har deltatt har imid-
lertid vært svært fornøyde med tilbu-
det. Dette tilbudet ble avsluttet
21.12.06 og prosjektet jobber nå med å
finne alternative treningssteder som
ligger pasientenes lokalmiljø. Dette er
viktig for å øke sannsynligheten for at
pasientene kommer til å fortsette med
å trene også etter at prosjektperioden
er over. Prosjektet har så langt hatt
kontakt med Friskis & Svettis, Aqua-
form og Fin i Form AS.

Kostråd 
Det legges vekt på at maten må være så
enkel og samtidig så variert at den pas-
ser inn i det daglige kostholdet til en
vanlig familie. Barnet bør få spise seg
normalt mett til måltidene, og maten
bør ha en sammensetning som mot-
virker sultfølelse mellom måltidene.
Måltidene bør fordeles jevnt utover
dagen, og barna anbefales frukt og

grønnsaker som mellommåltider.

I hovedtrekk går rådene ut på å redu-
sere inntaket av sukker og fett, spesielt
mettet fett. Samtidig bør inntaket av
fiber og komplekse karbohydrater
økes, og det gis råd om økt inntak av
frukt og grønnsaker. I tillegg anbefales
det rikelig med drikke uten energi. Det
er utviklet egne mat- og drikkevettre-
gler, som du kan lese i egne bokser på
denne siden.

Matlagingskurs
Målet er at alle foreldrene skal få til-
bud om matlagingskvelder. Disse er
det også mulighet for de største ung-
dommene å være med på. Kursene er
delt opp i etnisk- og ikke-etnisk nor-

ske på grunn av en del grunnleggende
forskjeller i kostholdet. Det er til nå
avholdt en matlagingskveld for forel-
dre/ungdom som lager norsk mat og
to matlagingskurs for pakistanske mø-
dre.

Foredragskvelder med mer
Det har vært flere samlinger for barna
og foreldrene. Noen har vært rene
foredragskvelder og noen av ungdom-
mene har også vært på kino sammen
og sett Pitbullterje.

Innhold/organisering av be-
handlingstilbudet
Barn og foreldre får tilbud om oppføl-
ging på sykehuset syv ganger det første
året for barn over syv år, og fire gang-
er for barn under syv år. I tillegg er det
ønskelig at helsesøster møter barn og
eventuelt foreldrene minst en gang per
måned. Helsesøster vil kjenne til hvil-
ke råd som er gitt på sykehuset, bar-
nets fysiske status og andre relevante
forhold som har kommet frem under
konsultasjonene på sykehuset. Helse-
søster på skolen møter ofte barnet
uten at foreldrene er tilstede. For å sik-
re at helsesøster hele tiden kjenner
hjemmesituasjonen, og at foreldrene
til enhver tid kjenner innholdet i opp-
følgingen av barnet, anbefales helse-
søster å være i kontakt med foreldrene
en gang per måned. Helsesøster vil i
forkant av hver kontroll på sykehuset
motta et standardisert tilbakemel-
dingsskjema, for å sikre systematisert
tilbakemelding til sykehuset.

Finansiering
Prosjektet ”Stor & Sterk” er støttet av
Extra-midler fra Helse- og rehabilite-
ring, Helsedepartementet, Sosial- og
helsedirektoratet og Fylkesmannen.
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Matvettregler
– Unngå å la barnet spise samtidig

med at det gjør andre ting (se på
TV, lese, PC-spill, etc.)

– La barnet sitte til bords under
måltidet

– Mat bør ikke brukes som trøst el-
ler belønning

– Det er viktig å sette av god tid til
måltidene. Spis sakte og tygg
godt

– Ikke ta med kjeler til bordet
– La være å oppfordre barnet til å

spise mer, dersom barnet anser
seg som ferdig

– Én middagsporsjon er nok, even-
tuelt fordelt på to mindre.

Drikkevettregler
– Vann er beste tørstedrikk!
– Ekstra lettmelk eller skummet

melk anbefales til brødmåltidene
(5 dl drikkemelk per dag)

– Maks 1 glass fruktjuice per dag,
bruk gjerne isbiter i, bland evt
med farris

– Unngå all bruk av drikke med
sukker (brus, saft, nektar, drik-
keyoghurt, iste, te m/sukker)

– Lightsaft og lightbrus er OK
(barn over 3 år)

– Unngå bruk av suketter til små
barn

– Unngå å venne barnet til at alt
skal smake søtt!



––––––––––––––––––––––––––––––
Av Solveig Ude, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Det er et økende antall overvektige
barn og unge i Norge. (Vilimas, Glavin
og Donovan -2005). Som helsesøster
ser jeg også at barn i stadig yngre al-
dersgrupper utvikler overvekt. I denne
artikkelen vil jeg presentere erfaringer
med to familier som jeg har jobbet tett
med over et år, og som ga flotte resul-
tater.

Måten jeg jobbet på med disse famili-
ene passer sikkert ikke for alle typer
vektproblematikk. For meg er det til-
fredsstillende å oppleve at en betydelig
innsats gir gode resultater, og jeg er
overbevist at det vil gi god helsege-
vinst til de to barna.

Pia, 4 år;
Pia har to yngre søsken. Familien er
ikke etnisk norske. Mor, som er hjem-
meværende, er analfabet og snakker
enkelt norsk. Hun er svært bestemt på
å klare seg selv uten tolk. Far snakker
bra norsk og er i full jobb. Farmor bor
sammen med familien.
Jeg møter Pia første gang på 4-årskon-
troll. Fra tidligere notater i journalen
ser jeg at det har vært mange samtaler
om kosthold, og gjentatt informasjon
om skadene av melkeflaske på natta.
Pia hadde normal vekt- og høydeut-
vikling frem til 15 måneders alder. Da
lå vekten på 75-percentilen og høyden
på 90-percentilen. Vekt og lengde er
ikke notert eller kommentert på 2-års-
kontrollen. Ved 4,4 år er vekten 3 kilo
over 97,5-percentilen og høyden ligger
på 90-percentilen.
Mor sier at hun ikke er bekymret for
datterens vekt- eller ernæringssitua-
sjon, men ved gjennomgang av det Pia
spiser og drikker gjennom døgnet er
det stor grunn til bekymring. Det er

ingen regelmessige og felles måltider.
Det er loff, nugatti, saft, brus, kaker,
kjeks, potetgull, godteri og noen gang-
er litt frukt på menyen.
Pia har store kariesangrep på tennene
i overkjeven. Hun virker alvorlig og
trist, og mor sier hun er mye sur og
klengete.
Pia er lite ute, har dårlig språk og jeg
oppfatter henne som et understimu-
lert barn.
Familien har ikke søkt barnehage da
de planlegger at hun skal ha et lengre
opphold i foreldrenes hjemland frem
til skolestart. Min første utfordring er
å få mor til å se den uheldige utvik-
lingen som skjer med barnet.

Jeg inviterer meg til hjembesøk og ber
om å møte begge foreldrene. Mor er
positiv til det. Jeg er på fire hjembesøk
og har utallige telefonsamtaler med
foreldrene og mange konsultasjoner
på helsestasjonen. Jeg ringer i forkant
for å minne dem på avtalene fordi de
har en tendens til å glemme timene.

Vi går nøye gjennom kostholdet og jeg
skriver ned alt i detalj. Foreldrene ser
på denne måten de alvorlige manglene
i Pias kosthold.

Jeg understreker tydelig den alvorlige
helserisikoen både fysisk og psykisk,
samt at Pia også vil ha redusert mulig-
het for å klare seg bra på skolen, hvis
den dårlige ernæringssituasjonen fort-
setter. Samtidig trekker jeg frem at de
har et friskt barn som gjennom en-
dring av livsstil vil kunne utvikle seg
bra.
Mitt hovedfokus er i stor grad ansvar-
liggjøring av foreldrene. Jeg oppmun-
trer dem til å klare å gjennomføre en-
dringer og jeg støtter og veileder
underveis.

Vi lager en plan, og foreldrene vil star-
te med å redusere saft- og brusinnta-
ket. De vil også prøve å legge opp til
faste måltider. Far tar ansvar for å få
med Pias farmor på endringen siden
farmor bor sammen med familien. Jeg
vektlegger at de må gi Pia tett voksen-
kontakt med lek eller annen aktivitet
og sette klare grenser når hun gråter
og vil ha det hun er vant til å få av ”søt
trøst”.
Mye av min tid underveis går til å støt-
te og oppmuntre foreldrene. Flere
ganger beskylder de hverandre for å
saboterte opplegget. Jeg bruker dessu-
ten mye energi på å skjule min opp-
gitthet og frustrasjon over foreldrene
når de underveis faller tilbake til uva-
nene. Jeg er jo helt avhengig av å spille
på lag med de som skal utføre jobben.
Taktikken er å blåse opp det som går
bra og oppmuntre til at vi skal klare
dette i fellesskap, uten samtidig å ba-
gatellisere min bekymring.

Det er vanskelig å få til aktivitet for
Pia. Mor har mange unnskyldninger
for ikke å gå ut med barna. Mor finner
selv på at Pia kunne løpe fra kjeller til
femte etasje i blokka, og det blir det
god sport av. De går også noen ganger
til åpen barnehage.
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”LITEN OG TYKK”

Solveig Ude
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Etter tre måneder kommer nedturen:
Vekten har økt med to kilo. Jeg tviler
på om de forteller sannheten, og kon-
fronterer dem med det. De innrøm-
mer at de ikke alltid snakker sant. Bru-
ker de løgn for å tilfredsstille helsesøs-
ter? Skjønner de ikke at det er datteren
det går ut over?

Jeg opplever at foreldrene mangler
forståelse for problemet. De bagatelli-
serer, bortforklarer og snakker usant.
Etter nøye vurdering vil jeg sende be-
kymringsmelding til barnevernet. Jeg
informerer foreldrene om dette, og
forklarer alvoret. De synes det er
unødvendig, men motsetter seg ikke.
Jeg ønsker å henvise Pia til Stor og
Sterk-prosjektet på Ullevål. Etter noen
runder med motivering av foreldrene,
sier de ja til det.

Jeg bruker mye tid mye for å få til et
tillitsforhold til foreldrene og under-
streker overfor dem at mitt engasje-
ment er til Pias beste. Når Pia og mor
kommer til meg, får vi til litt lek og
humor. Pia blir etter hvert mer blid og

viser bedre lekeevne. Mor forteller at
Pia ikke er så utilpass og sutrete som
før. Familien får til faste måltider, og
øker inntaket av frukt og grønnsaker.
Saft, brus og godteri holdes i stor grad
til lørdager. Etter flere purringer fra
meg får Pia også time hos tannlege.

I løpet av trekvart år kommer vekten
ned på 75-percentilen. Utrolig, men
sant. Pia fremstår som en høy, velpro-
porsjonert blid 5-åring. Hun ler, viser
initiativ og leker.

Konklusjon/oppsummering:
Det var et omfattende arbeid og få til
felles forståelse for problemet. Jeg
gjentok ansvarliggjøringen for alle
voksenpersoner rundt Pia og var opti-
mistisk på at foreldrene skulle klare
det. Kontakten var tett, med både
hjembesøk, telefoner og konsultasjo-
ner på helsestasjonen. Henvisningen
til Stor og Sterk og bekymringsmel-
ding til barnevernet bidro kanskje
også til at foreldrene forsto alvoret.
Utgangspunktet for å lykkes i denne
familien var dårlig. Jeg har brukt om-

trent 25-30 timer ekstra tid på dette
arbeidet. Forhåpentlig vil Pias to søs-
ken få et bedre startgrunnlag i ernæ-
ring enn det Pia fikk. Bare det er verdt
innsatsen. Familien er nå i foreldrenes
hjemland på ubestemt tid. Det blir
spennende å se om det vellykkede re-
sultatet har holdt seg når de kommer
tilbake.

Nina, 2 år;
Nina, to år er eneste barn i familien.
Foreldrene er ikke etnisk norske. Mor
er hjemmeværende og snakker ikke
norsk. Far er i jobb og snakker godt
norsk. Paret har tidligere mistet tre
barn. Nina var et etterlengtet barn,
født syv uker prematur.

Jeg møter Nina første gang på 2-års-
kontrollen. Vekten har da økt fra 50-
percentilen ved 15 måneder til 2 kilo
over 97,5-percentilen. Høyden ligger
mellom 2,5- og 10-percentilen.

Familien hadde svært tett oppfølging
fra forrige helsestasjon med kontakt
annen hver uke, fordi foreldrene ut-



trykte stor bekymring for det minste
problem. Det var mye stress med ma-
ting og stort fokus på vekt. Nina fikk
delvis morsmelk frem til hun var ni
måneder. Hun utviklet seg aldersade-
kvat både motorisk og sosialt.
Nina hadde store søvnproblemer. Mel-
keflaskene ble en viktig brikke for å
roe henne på natten. Informasjon og
veiledning om det uheldig ved dette er
notert flere ganger i hennes journal.
Det var normal vekt og høyde frem til
15 måneders alder. Mellom 15 måne-
der og to år var det ingen kontakt med
helsestasjonen, da mor og barn var
mye i foreldrenes hjemland.

Når jeg møter familien, går Nina 50
prosent i barnehage. De benytter ikke
hele den tiden da foreldrene er svært
engstelige for henne og velger å ha
henne mye hjemme.
I min samtale med foreldrene kommer
det frem et bekymringsfullt kosthold:
Loff, saft, kaker, søte kjeks med sukker
og melk på. Det er godteri daglig, og
ingen faste måltider. I tillegg får Nina
tre flasker melk gjennom natten. Hun
får også vitaminer, og hadde fått jern
frem til 1-årsalder.
Foreldrene viser stolt frem barnet sitt
og synes hun er velfødd og fin. De har
ikke tenkt på at datteren har en be-
kymringsfull vektutvikling og en al-
vorlig feilernæring, og blir overrasket
over at jeg er bekymret. De er lykkeli-
ge hver gang de får i henne mat og ser
at hun var trinn og god. Det hadde lig-
get en massiv bekymring for vekten si-
den hun ble født. Så lenge hun la på
seg følte de at de lykkes med sin inn-
sats som foreldre.

Her må jeg gå varsomt frem for ikke å
skape mer stress og bekymring. Redse-
len for å miste Nina er som et tungt
teppe over familien etter at de har mis-
tet tre barn tidligere.
Ninas foreldre er omsorgsfulle og står
på døgnet rundt for barnet sitt. De
øser av sin kjærlighet og bekreftelse til
Nina under hele den første samtalen
vår. Gjennom veiledning får vi etter
hvert en felles forståelse av problemet
og konsekvenser hvis det uheldige spi-
semønsteret fortsetter. Jeg understre-
ker helserisikoen ved den store vektøk-
ningen og feilernæringen.

Det er givende å jobbe med disse for-
eldrene som er svært mottagelige for
innspill. Far takker meg for at jeg tar
tak i problemet. Han sier de ikke har
kunnskap om hva Nina trenger.
Jeg undrer meg: Hvor har informasjo-
nen sviktet? Var det travelhet i tidligere
konsultasjoner eller at foreldrene ikke
uttrykte usikkerhet? Eller tok helsesøs-
ter det for gitt at de hadde nok kunn-
skap? Hvor godt trenet er vi i en travel
hverdag til å få frem hva foreldrene har
behov for i en konsultasjon på helse-
stasjonen?

Jeg ber Ninas foreldre kartlegge det
hun får av mat og drikke. Ved
gjennomgangen ser far at det ikke er
noe system på måltider, og at det dat-
teren spiser ikke er bra for hennes
vekst og utvikling. De vil begynne å
jobbe med faste måltider og redusere
melk og saft.
Jeg ringer far flere ganger for å opp-
muntre og gi støtte før neste avtale.
Det er svært vanskelig å få Nina til å
sove uten melkeflaske, og foreldrene
gir lett etter for hennes gråt.

Etter to måneder har vekten gått opp
ytterligere to kilo. Foreldrene forstår
ikke dette og far sier de har endret på
mye, blant annet bedre matsammen-
setning. Jeg fyller på med oppmun-
tring og tro på at dette skal de klare.
Før avtalen åtte uker senere, ringer jeg
far flere ganger. Han har mange spørs-
mål, men er positiv til at dette skal de
klare.

Dessverre er det ny vektoppgang etter
de åtte ukene, men Nina har strukket
seg litt på lengden. Foreldrene har fått
til fire faste måltider, men blir ikke
kvitt melkeflaskene på natten. Spesielt
mor har tungt for å ta den kampen og
fjerne den. Hun frykter at Nina ikke
skal få nok næring hvis hun ikke får
melkeflaskene sine. Det er veldig bra at
mor kan uttrykke dette, og vi får en
nyttig samtale om det.

Jeg informerer om Stor og Sterk-pro-
sjektet og anbefaler at jeg henviser
Nina dit. Foreldrene er positive, men
vil avvente utredning der til etter at de
har fått neste barn. Foreldrene er lyk-
kelige over ny graviditet. Vi har flere

avtaler og positive endringer skjer.
Nina er mer tilfreds, strekker seg i
lengden og har fått bedre hudfarge.

Etter rundt ni måneder og tre vektøk-
ninger skjer det noe: Vekten faller fra
tre kilo over 97,5-percentilen til 75-
percentilen. Melkeflaskene på natten
er borte, og Nina sover gjennom hele
natten.
Alle mellommåltider er borte og Nina
får mer frukt og godteri bare en gang i
uken.
Nina, som tidligere ble kjørt i vogn,
går nå til og fra barnehagen.
Foreldrene og Nina er strålende for-
nøyd.

Konklusjon/ oppsummering;
Det var viktig å få tak i familiens histo-
rie om tapet av tre barn. Jeg måtte for-
stå og anerkjenne foreldrenes store be-
kymring og engstelse før vi sammen
kunne finne en løsning de ville jobbe
med. Vi måtte få en felles forståelse for
problemet og jeg tydeliggjorde alvoret
for Ninas utvikling og helserisiko.

Jeg måtte lytte aktivt, ta bekymringene
deres på alvor og trygge dem på at det-
te skulle de klare. De hadde også et
stort behov for detaljert faktakunn-
skap om ernæring og jeg tok utgangs-
punkt i det som var deres hjemlands
gode mattradisjoner. Det var svært
tidkrevende, men verdt innsatsen.
Opplevelsen da de lyktes med den ra-
dikale endringen var utrolig god å dele
med foreldrene. Dette var det rett og
slett gøy å jobbe med!

Jeg brukte rundt 12-15 timer ekstra i
Ninas familie. Det ble et strålende re-
sultat som jeg håper vedvarer. Famili-
en har fått et nytt fint barn og jeg tror
all ekstra innsats vil komme det nye
barnet til gode også. Vi følger Nina
omtrent hver tredje måned, og forelø-
pig går alt den riktige veien.

Generelle betraktninger;
Hvilket fokus har vi på ernæring? Er
det tid nok til å gi veiledning og til
oppfølging der vi ser at det er nødven-
dig? Tar vi oss tid til å lytte til forel-
drene? 

Det er viktig å utelukke sykdom og
bruke tid til samtale. Det handler om
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kunnskap, bevisstgjøring av grenser og
foreldreansvar. Helsestasjonslege og
fastlege kan også trekkes inn i denne
problematikken.

Har dagens foreldre nok kunnskap om
hvilken mat som er riktig for barnet
deres? Det er massiv informasjonsflyt
om ernæring og jeg opplever at forel-
drene sliter med å ta valg. Butikkene
bugner av matvarer vi ikke trenger, og
bak ligger aggressiv markedsføring.
Sukker sniker seg inn i stadig nye mat-
varer.

Skal vi utvide helsestasjonstilbudet til
våre brukere, spesielt i tiden mellom
to og fire år? På det tidspunktet i barns
liv er det foreldrene som har full kon-
troll på det barna spiser. Det er langt
vanskeligere å endre vaner når barna
selv velger hva de putter i seg. Skal vi
virkelig drive forebyggende arbeid, må
vi gjøre noe med rammene vi jobber
under. Det må også en politisk vilje til
å sette inn nok resurser for dette arbei-
det. Og landets ledende politikere må
også ta et ansvar for å endre ernæ-
ringspolitikken i Norge, samt legge til
rette for økt fysisk aktivitet i alle al-

dersgrupper. Når et stk. issalat koster
20 kr og 1,5 cola koster ca 8 kr er det
for meg noe som er helt galt. Det fin-
nes mange lignende eksempler.

Det generelle tilbudet fra helsestasjo-
nen mellom 0-6 år er på ca. 6 timer to-
talt pr. barn fordelt på 12 konsultasjo-
ner a`30 min. Her også medregnet 4
legekonsultasjoner. For de som har
satt av 20 minutter til hver konsulta-
sjon er det snakk om 4 timer! 
Det er store krav og forventninger fra
foreldre og myndigheter hva vi skal
gjøre innenfor den rammen.; vaksiner,
samspill/ foreldrestøttende arbeid,
forebygging av ulykker, ernæring,
grenser, språk og så videre. Vi skal ob-
servere og handle, lytte, veilede og
skrive journaler. Vi skal undersøke
barnet og se at det utvikler seg som det
skal. Og mye, mye mer. Alt dette på
små halvtimer. Da sier det seg selv at
timene til ekstrainnsats der det trengs
er altfor få.

Det krever mye tid og resurser å jobbe
med ”endrings problematikk”. Disse to
familiene fikk 12-30 timer ekstra på et
år. Den dramatiske vektøkningen

skjedde mellom 15 mnd og to år og to
og fire år, da det normalt ikke er noen
avtaler på helsestasjonen.. Ut fra nota-
ter i Pias journal var det ingen klar
grunn til å følge Pia ekstra opp
mellom to og fire år. I ettertid kan en
si at denne familien burde vært fulgt
tettere i den perioden.
Henvisningen til Stor og Sterk pro-
sjektet ble trukket tilbake for begge
barna da de ikke lenger hadde et vekt-
problem.

Som helsesøstre har vi et ansvar til å
beskrive de alvorlige situasjoner for
mange av barna i distriktene våre. Vi
ser det på flere områder enn overvekt/
fedme problematikken. Kompetansen
til å få til tidlig endringer finnes, men
ressursene er for små! Dette må tyde-
liggjøres for politikere som tør og set-
te forebyggende arbeid høyt på dags-
orden når budsjettene legges.

Litteratur: 
Vilimas K., Glavin K. og Donovan M.L. (2005).
Overvekt hos åtte- og 12-åringer i Oslo i 2004.
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 22.
2005:125: 3088-9
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Mange, både barn og voksne, sliter
med matallergi eller overfølsomhet
mot forskjellig mat. ”Voksentoppens
allergibok” er nylig kommet ut og er
en kokebok for alle som ikke tåler
melk, egg, gluten, soya eller nøtter.
Boken inneholder oppskrifter på sup-
per, middagsretter, gjærbakst, kaker,
desserter og godteri.

Det er enkelt å se hvilke oppskrifter
som er fri for de nevnte ingredien-
sene fordi hver oppskrift har et mar-
kert felt til venstre hvor det er haket
av om oppskriften er egg, melk eller
glutenfri. Alle oppskriftene er uten
nøtter og soya.

Bokens bilder er innbydende og flot-
te. Det er et helsides bilde til hver
oppskrift og det er kun en oppskrift

på hver side. Dette gjør at boken blir
luftig og lettlest. Hver oppskrift har
fremgangsmåten greit beskrevet.

Ved mange av oppskriftene er det
egne klammer med div råd og tips i
forhold til allergi og matvareoverføl-

somhet, og klammer med forklaring
av vanskelige ord og lignende. I foror-
det og på to sider på slutten av boken
er det nyttig informasjon om forskjel-
lige typer allergi og overfølsomhet for
mat.

Dette ser ut til å være en velegnet bok
for både barn og voksne.

Forfattere: Kostøkonom Ann Eli Mav-
rakis, overlege dr. med Ragnhild Halv-
orsen, kokk Tommy Dypvik, klinisk er-
næringsfysiolog Anne K. Bueso ved
Voksentoppen, senter for astma og
allergi ved Barneklinikken på Rikshos-
pitalet.
Foto: Mona Gundersen
Forlag: N.W.DAMM & SØN AS.
2007.
Anmeldt av: 
Kjersti Kristiansen, helsesøster

BOKANMELDELSE:

”VOKSENTOPPENS ALLERGIKOKEBOK”



KOST OG ERNÆRING

HELSESØSTRE – NR. 2-2007 15

Kreftforeningen seksjon Vest har mot-
tatt 20. 000 kroner fra Fylkesmannen
i Hordaland til prosjektet ”Sunn mat i
små kropper”, et barnehageprosjekt i
samarbeid med Fjell kommune.
Dette blir et lokalt prosjekt med 2
barnehager, henholdsvis Bildøy og
Tusstjødna barnehage i Fjell kommu-
ne. Prosjektperioden vil gå over et år.
Første møte i styringsgruppen var 18.
mai.
Med oss fra ledelsen er Margun Lan-
dro og helsesøster Torill Aglen.
Når prosjektet avsluttes har vi et øn-
ske om at modellen er inkludert i
barnehagenes planer og praksis. Fjell
kommune er veldig interessert i å
samarbeide med oss. Kommunen har
også drevet opplæring i ernæring til
sine ansatte, og har gitt økt kunnskap
om mat og kosthold. Dette er et flott
utgangspunkt for dette prosjektet.
Bakgrunn;
Prosjektet har et ønske om at barna
skal få forståelse for hvorfor dette kan
være lurt.
Det skal utarbeides et pedagogisk
verktøy – et kortspill med grønsaks-
monstre, som skal brukes i hverda-
gen.
Frukt, bær og grønsaker representerer
farger og kan skape fantasi og kreati-
vitet hos både små og store. Barna til-
bringer mange timer av dagen i bar-
nehagen, slik at det er viktig at denne
arenaen har gode kostholds vaner ge-

nerelt. Hverdags mat med blant gro-
vere brød er en del av det. Hvis barna
skal rekke å få i seg de anbefalte
”5”om dagen, må frukt og grønsaker
bli en naturlig del av barna sin hver-
dag.
Anbefalte mengder for barn pr. dag er
200 gr. frukt og 300 gr. grønsaker.
Dette gir energi og motstandskraft,
som gjør det lettere for kroppen å
forebygge sykdommer.
Langt fra alle barnehager har et daglig
tilbud om frukt, og tilbudet av grønn-
saker er langt under anbefalingene, i
følge rapport Mat og måltider i bar-
nehagen fra Sosial – og helsedirekto-
ratet 2005.
Kreftforskning viser at et høyt inntak
av frukt og grønsaker pr. dag kan re-
dusere kreftrisikoen med 20 % dvs. at
hver femte krefttilfelle kan unngås.
I tillegg antar vi at det vil være et
økende problem med overvekt allere-
de hos små barn, noe som disponerer
for andre livs stils sykdommer.
Barnehagepersonell og foreldre er i
dag mer bevisst på dette. Utfordring-
ene i dag er at det i barnehagene er
ofte mye som skal feires i løpet av
året.
Prosjektet vil sette fokuset på at det er
sunne måter å markere dager på.
Mange gøye og smakfulle smoothies
kan skape fest i barnehagene. Dette
vil være en god erstatning for søte ka-
ker og boller. Smaksopplevelser kan

utvikles, noe vi allerede kan se hos
barna når det gjelder tropiske frukter.
Mye er allerede gjort når det gjelder
informasjon. Nasjonalforeningen for
folkehelse har blant annet laget et
hefte kalt; Det er ikke lørdag hver
dag! 
I tillegg er det nå flere barnehager
som har fått erfaring med gode om-
legginger av kostholdsrutiner. Fortsatt
er det viktig å arbeide med dette, for-
di vi antar at barna vil ta med seg
gode vaner videre i livet. Barnehagen
er en viktig læringsarena.
Vi har stor tro på at dette vil gi et
stort engasjement i barnehagene.
Både barnehagepersonell og foreldre
skal ha samlinger, slik at vi kan inspi-
rere hverandre og gi nødvendig kunn-
skap på dette område.
I prosjektgruppen; Styrer for Bildøy
barnehage, Solveig Melstveit
Foreldrerepresentant, Grethe Thor-
stensen og Trine Hovland
Pedagogisk leder, Tussetjødna barne-
hage, Mona Jordal
Spesial rådgiver Kreftforeningen,
Randi Værholm 
Prosjektleder, Spes.kons./spes.syke-
pleier, Kreftforeningen og prosjektle-
der Ester Marie Weløy:
ester.marie.weloy@kreftforeningen.no
eller tlf. 974 16 1651

SUNN MAT I SMÅ KROPPER
INFO FRA KREFTFORENINGEN



Etter en lang og mørk vinter er
det deilig med sol og varme,
både for små og store. Solstrå-
ler gjør blant annet at kroppen
produserer D-vitamin, som vi el-
lers bare får gjennom kosten i
løpet av vinteren. Det er viktig
at vi er ute og i aktivitet - uten å
bli solbrent. 

Snakk gjerne med barna om når vi bør
beskytte oss mot solen, og når vi ikke
behøver å beskytte oss.
Mye soling og det å bli solbrent gjen-
tatte ganger, spesielt i barne- og ung-
domsårene, gir større risiko for hud-
kreft i voksen alder. Ved å endre litt på
vanene våre, kan mange hudkrefttilfel-
ler unngås.

Ta hensyn til hudtype, årstid
og hvor du er
At Norge har så mange tilfeller av hud-
kreft, skyldes at vi soler oss brått og
mye den korte tiden vi har mulighe-
ten. De fleste nordmenn har dessuten
lys hudtype som lett blir solbrent. Det
er færrest tilfeller av føflekkkreft i våre
tre nordligste fylker. Solstrålingen er
sterkere jo nærmere ekvator man er,
og er altså mindre intens i for eksem-
pel Tromsø enn Kristiansand. Når det
gjelder solbeskyttelse bør vi derfor ta
hensyn både til hudtype, årstid og
hvor vi befinner oss.

Barn trenger ekstra beskyt-
telse
Barn har tynnere hud enn voksne og
blir lettere solbrent. De trenger derfor
god beskyt-
telse mot so-
len. Barn med
lys hud og
blondt eller
rødblondt hår
er ekstra utsatt

for å bli solbrent, og trenger mer sol-
beskyttelse enn barn med mørk hud.
Barn under ett år bør ikke oppholde
seg i direkte sollys.

Pauser fra solen mellom
klokken 12 og 15
Vi kan lære av solvante mennesker
lenger sør, og ta noen pauser fra den
sterke solen midt på dagen. Kanskje
handleturen kan tas midt på dagen, og
strandturen legges til ettermiddagen? 

Råd om solkrem
Kreftforeningen gir generelle råd, uten
å anbefale konkrete produktmerker. Vi
anbefaler å bruke solkrem med faktor

15 (angir UVB-beskyt-
telsen) og med UVA-
beskyttelse. Vi bør ikke
oppholde oss lenger i
solen med solkrem enn
vi ville gjort uten
krem. De fleste bruker
for lite krem, slik at be-
skyttelsen ikke blir så

høy som solfaktoren tilsier. Anbefalt
dose tilsvarer en håndfull med krem
på en voksen kropp, og et barns hånd-
full på et barn.

Det er lett å glemme å smøre utsatte
steder som for eksempel øreflipper og
nakke. Mange har også erfart at de blir
brent fordi det kan være vanskelig å få
smurt overalt. Derfor er klær og skyg-
ge så viktig. Smøringen bør skje før
barna går ut i solen og gjentas, spesielt
hvis barna bader eller svetter.

Fysisk og kjemisk filter
Fysisk filter legger seg utenpå huden
og kan være litt treg å smøre ut. Har
man sensitiv hud eller allergier anbe-
fales ofte dette. Kjemisk filter trekker
raskt inn i huden. Den er lettere å
smøre ut, men kan for noen gi hudre-

aksjoner. Til små barn kan man gjerne
bruke en krem med en blanding av
kjemisk og fysisk filter. Apoteket kan gi
råd om solkrem.

Tips når solen steker
Barna må selvsagt være aktive og ha
det gøy ute i solen. Vi må bare passe på
at de ikke blir solbrent når det er ste-
kende sol.

Når solen er på det sterkeste kan det
være godt å spise inne eller i skyggen.
Det bør være mulig å oppsøke skygge
på lekeplassen.
Barna bør bruke solhatt.
Er det ikke naturlig skygge, bruk fan-
tasien – sett opp et segl eller telt.

NYT SOLEN – MEN UNNGÅ
AT BARNA BLIR SOLBRENT I SOMMER 

INFO FRA KREFTFORENINGEN

BARN OG SOL
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Foreldre bør smøre barna med sol-
krem før de går i barnehagen.
Smør ubeskyttet hud. Det er mindre
behov for solkrem hvis barna beholder
lette klær på.
Barn med lys hud har mer behov for
solbeskyttelse enn barn med mørk
hud.
Når skyggen vår er kortere enn oss

selv, betyr det at solen står høyt, og vi
bør tenke på solbeskyttelse.

Varsel om UV-indeks
Noen dager er solstrålingen sterkere
enn andre dager. UV-indeks sier oss
noe om dette – er den 3 eller høyere er
det viktig med solbeskyttelse. UV-in-
deks kan sjekkes på www.solvett.no og
på http://met.no/index.shtml. Der kan
man bestille gratis UV-varsel på e-post
for en del steder i Norge. Dagens UV-
indeks kan man også få ved å skrive
UV (stedsnavn), for eksempel UV Sta-
vanger, og sende sms til 1963, for tre
kroner per melding.

Fargerike klær beskytter best
Småbarnsforeldre er blitt stadig flin-
kere til å beskytte barna mot solbrent-
het. Mange forbinder solbeskyttelse
først og fremst med høy solfaktor. En
hvit t-skjorte gir en beskyttelse tilsva-
rende faktor 5-8. Jo mørkere farge,
desto høyere beskyttelse. For eksempel
vil en gul bomullsskjorte ha en beskyt-
telsesfaktor på 30 og en rød over 50.
En god grunn til å bruke fargerike
klær i solen! Barna bør også ha noe på
hodet, helst en bøttehatt som også be-
skytter ørene og nakken. Med solbril-
ler i tillegg blir beskyttelsen bra.

God sommer!

”Værplakat” der pilen kan stilles på da-
gens vær



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Merethe Lundene. Helsesøster
/Cand. San 
Helsesøster/prosjektleder/avdelingshel-
sesøster i bydel Sagene i Oslo 1998 –
2007. Ledende helsesøster i Sør – Aur-
dal kommune fra mars 2007
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Implikasjoner for praksis som
følge av en eksplorerende fo-
kusgruppestudie om hvilke etis-
ke aspekter et utvalg helsesøs-
tre knytter til rusmiddeltesting
av ungdom under 18 år 

Artikkelen baserer seg på arbeidet med
en hovedfagsoppgave fra Universitet i
Oslo, medisinsk fakultet, seksjon for
helsefag, som ble avsluttet i 2006. For-
målet med hovedfagsoppgaven var å
framskaffe kunnskap om hvilke etiske
aspekter helsesøstre knytter til rusmid-
deltesting av ungdom under 18 år. I
denne artikkelen vil jeg oppsummere
de implikasjoner for praksis som jeg
mener studien har. For en mer utdy-
pende framstilling av studien vises det
til oppgaven i sin helhet (Lundene
2006). I det følgende vil jeg først opp-
summere noe generell informasjon om
studiens bakgrunn og metode. Deret-
ter vil jeg gi et innblikk oppgavens seks
hovedfunn, samt enkelte fortolkninger.
Etter presentasjonen av hvert hoved-
funn vil jeg i kursiv oppsummere hvil-
ke implikasjoner for praksis jeg mener
at funnet har.

Bakgrunn for valg av tema
og problemstilling
I flere år har jeg arbeidet som helsesøs-
ter i bydel Sagene i Oslo. I forbindelse
med denne jobben har jeg møtt mange
ungdommer hvor rusmisbruk har vært
et tema. Ved helsestasjon for ungdom
og i skolehelsetjenesten ble ungdom-
mene møtt med ulike tilnærmingsmå-
ter innenfor det rusmiddelforebyg-
gende arbeidet. Et av tilbudene på hel-

sestasjon for ungdom var rusmiddel-
testing på frivillig basis. Personlig har
jeg både gode og dårlige erfaringer
knyttet til rusmiddeltestingen. De ulike
erfaringene reiste en rekke problem-
stillinger, ikke minst av etisk karakter. I
møter med andre helsesøstre fikk jeg
inntrykk av at synet på rusmiddeltes-
ting av ungdom i regi av skolehelsetje-
nesten og /eller helsestasjon for ung-
dom var svært sprikende. I Oslo var
det noen skolehelsetjenester og ung-
domshelsestasjoner som gav tilbud om
dette, mens andre gjorde det ikke.

Imens jeg selv reflekterte over flere
problemstillinger, interesserte det meg
stadig mer at helsesøstergruppen syn-
tes å ha så ulike oppfatninger. I en tra-
vel arbeidshverdag er det ikke alltid
mulig å fordype seg i alle problemstil-
linger i den grad man gjerne skulle øn-
ske. Jeg kom derfor fram til at jeg øn-
sket å benytte min hovedfagsoppgave
som en mulighet til å fordype meg i
etiske aspekter ved rusmiddeltesting av
ungdom.
Fenomenet rusmiddeltesting av ung-
dom er lite beskrevet i nordisk forsk-
ningslitteratur. Studien kan være et bi-
drag til den kliniske praksis ved å sette

ord på ulike etiske aspekter, få fram
ulike oppfatninger og klargjøre valg-
muligheter. Dette kan brukes som bak-
grunnsmateriale for den enkelte helse-
søster som ute i praksis må foreta valg
til beste for hver enkelt ungdom. Al-
vorlig og vedvarende rusmisbruk reg-
nes i henhold til barnevernsloven som
bekymringsfull atferd. Undersøkelser
tyder på at bruken av enkelte rusmid-
ler for grupper av ungdom er økende
(Sirus 2005a). Det foreligger også indi-
kasjoner på at antall mennesker som
på landsbasis lider av et tyngre narko-
tikamisbruk har steget (Sirus 2005b).
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
har i henhold til forskrift om helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste en viktig
rolle når det gjelder å forebygge rus-
bruk.

Metode
Det vitenskapsteoretiske paradigmet
som ligger til grunn for studien er fe-
nomenologisk – hermeneutisk. For å
framskaffe data ble det gjennomført
fokusgruppeintervjuer blant helsesøs-
tre. Tre ulike grupper ble intervjuet to
ganger hver. Totalt deltok tolv infor-
manter. Det varierte hvorvidt infor-
mantene rusmiddeltestet ungdom i
praksis. Datamaterialet er i oppgaven
analysert og fortolket med utgangs-
punkt i Kvales (2001) beskrivelser av
tolkningskontekstene: selvforståelse,
kritisk forståelse basert på sunn for-
nuft og teoretisk forståelse. Funn drøf-
tes i lys av oppgavens teoretiske refe-
ranseramme som består av fire ret-
ninger innenfor medisinsk etikk: plikt-
etikken, konsekvensetikken, de fire
prinsippers etikk og nærhetsetikken,
samt av tidligere publiserte forsknings-
artikler med relevans for oppgavens
problemstilling.

Studiens implikasjoner for
praksis i lys av funn og for-
tolkninger
Denne studien gir ikke grunnlag for å

ETISKE ASPEKTER VED
RUSMIDDELTESTING AV UNGDOM

Merete Lundene

RUSMIDDELTESTING
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gi noen råd til praksisfeltet om hvor-
vidt eller i hvilke tilfeller man eventu-
elt bør rusmiddelteste ungdom i skole-
helsetjenesten eller ved helsestasjon for
ungdom. Studiens funn viser at helse-
søstrene har ulike oppfatninger av det-
te. Imidlertid kan det være behov for
forskning som kan gi et bedre svar på
slike spørsmålsstillinger. Studien bely-
ser for øvrig en rekke etiske aspekter
som det kan være viktig for praksisfel-
tet å reflektere over når spørsmål om å
rusmiddelteste en ungdom dukker opp.
Helsesøstrene ble i fokusgruppene
bedt om å samtale om hva som gjorde
at de valgte å rusmiddelteste eller ikke.
Ved å snakke om dette satte de ord på
sine oppfatninger (erfaringer, forstå-
else) omkring en rekke etiske aspekter.
Hovedfokus i analysen har vært å
identifisere hvilke etiske aspekter hel-
sesøstre knytter til rusmiddeltesting av
ungdom. Helhetsinntrykket er at det
på flere områder eksisterer motset-
ninger og nyanser når man sammen-
ligner helsesøstrenes oppfatninger. På
andre områder ser oppfatningene
imidlertid ut til å være mer sammen-
fallende.

Å balansere mellom unnlatelser og
overgrep 
I alle intervjuene hadde helsesøstrene
flere refleksjoner knyttet til begrepet
frivillighet. Helhetsinntrykket når det
gjelder helsesøstrenes uttalelser om
dette temaet, er at de har varierende
oppfatninger av hvor frivillig rusmid-
deltesting av ungdom bør være, for at
de etisk sett skal forsvare å ta testene.
Noen ser ut til å mene at de ikke vil
teste hvis de ikke kan være helt sikre
på at det er et høyst frivillig ønske fra
ungdommens side. Ungdommene må
da i forkant ikke ha vært utsatt for
noen form for press eller forsøk på
overbevisning. Noen av disse tilbyr
ikke rusmiddeltesting av ungdommer
blant annet fordi de mener at ungdom
som blir henvist til rusmiddeltesting,
ofte har vært utsatt for såkalt ”frivillig
tvang”, for eksempel fra politi eller bar-
nevern. Andre ser ut til å kunne for-
svare å teste en ungdom som har blitt
overbevist om å la seg rusmiddelteste,
med et mål om å redde ungdommen
fra å bli rusmiddelmisbruker. Enkelte
gir imidlertid uttrykk for at forsøk på
overbevisning eller press kan slå begge
veier. De ser derfor ut til å mene at si-

tuasjonen må avgjøre om forsøk på
overbevisning er hensiktsmessig.

I lys av oppgavens teoretiske referanse-
ramme fortolkes de ulike syn på hvor
frivillig rusmiddeltestingen bør være,
som ulik vektlegging av autonomiprin-
sippet og velgjørenhetsprinsippet. Ut-
talelser som representerer en oppfat-
ning om at rusmiddeltesting må være
et høyst frivillig ønske fra ungdom-
mens side kan forstås som en vektleg-
ging av autonomiprinsippet. Mens ut-
talelser som går ut på at en viss grad av
overbevisning kan forsvares for å få en
ungdom man er bekymret for, til å
samtykke til testing, kan forstås som
en vektlegging av velgjørenhetsprinsip-
pet. Begrunnelsene for å vektlegge for-
skjellige prinsipper knyttes til ulike
etiske retninger. Prinsipielle argumen-
ter for å vektlegge autonomiprinsippet
i hovedsak synes å være pliktetiske.
Helsesøstrene er her opptatt av å re-
spektere ungdommens beslutningsev-
ne og ønsker. Mens prinsipielle argu-
menter for å vektlegge velgjørenhets-
prinsippet synes imidlertid i hovedsak
å være konsekvensetiske, men også til
dels pliktetiske. Helsesøstrene virker
her opptatt av å gjøre det som på sikt
vil være til ungdommens beste. De sy-
nes også å være opptatt av den etiske
plikten om å beskytte og bevare liv.

Vektleggingen av å kunne utøve situa-
sjonsavhengige vurderinger synes å
samsvare med nærhetsetikken hvor
den etiske begrunnelsen ligger i forstå-
elsen av situasjonen (Brinchmann
2005). Oppfatingen synes videre å
være i tråd med Kari Martinsens for-
ståelse av hva som er viktig for å klare
balansegangen mellom overgrep /for-
mynderi og unnlatelser. I følge Martin-
sen er nemlig en god situasjonsforstå-
else helt nødvendig for at omsorgen
ikke skal få uheldige følger (Martinsen
2005). Ensidig vektlegging av autono-
miprinsippet vil i verste fall resultere i
at ungdommen kan fortsette å ruse
seg. Dersom ungdommen ikke selv ber
om hjelp er det ingen som griper inn. I
lys av Martinsens teori kan dette ka-
rakteriseres som en unnlatelsessynd.
Mens ensidig vektlegging av velgjøren-
hetsprisnippet, vil det i verste fall føre
til at omsorgen, i lys av Martinsens te-
ori, kan karakteriseres som overgrep
eller formynderi (jf. Martinsen 1990).

Helsesøstrenes avveininger og balanse-
ringer mellom autonomiprisnippet og
velgjørenhetsprinsippet, kan også ses
på som deres svar på det Løgsrup kal-
ler ”den etiske fordring” (Løgstrup
1956). Når helsesøster møter en ung-
dom som hun, eller andre, mistenker
for rusmisbruk, melder det seg, i følge
Løgstrup (1956), en fordring om å ta
vare på det av ungdommens liv som er
lagt i hennes hånd. Helsesøster må
handle ut i fra sitt eget skjønn og sin
egne overbevisning om hva som er til
den andres beste.

Dersom helsesøster stilles ovenfor en
ungdom hvor spørsmål om rusmiddel-
testing er et tema vil det i lys av studiens
funn være viktig å foreta avveininger
mellom autonomiprinsippet og velgjø-
renhetsprinsippet. I denne forbindelsen
vil det være relevant å tenke over hvor-
dan man skal handle for å unngå unn-
latelsesynder eller overgrep.

Gjensidig tillit – en nærhetsetisk ut-
fordring
Temaet tillit er et annet etisk aspekt
som kom fram i alle grupper under fo-
kusgruppeintervjuene. Noen uttalelser
sier noe om hvorvidt enkelte helsesøs-
tre opplever å kunne stole på det ung-
dom med rusproblemer sier om rus-
forbruket sitt. Enkelte helsesøstre ser
ut til å mene at man generelt sett ikke
kan stole på hva ungdom med ruspro-
blemer sier om sitt rusforbruk. Andre
ser ut til å mene at det kan variere fra
sak til sak.

Andre uttalelser sier noe om hvorvidt
helsesøstrene mener at kontrollaspek-
tet ved rusmiddeltestingen kan bidra
til å fremme eller hemme tillit mellom
ungdommen og dem selv. Helhetsinn-
trykket er at helsesøstrene også har uli-
ke oppfatninger om dette. Alle helse-
søstrene synes imidlertid å se på den
gode samtalen med ungdommen som
en viktig del av virket sitt. Noen helse-
søstre gir uttrykk for at kontrollfunk-
sjonen som ligger i rusmiddeltesting-
en, er uforenlig med helsesøsterrollen,
fordi denne skal assosieres med tillit.
En konsekvens av å møte ungdom med
mistillit, som vedkommende kan opp-
fatte blir formidlet gjennom testingen,
kan være at det legges lokk på den
gode samtalen. Andre helsesøstre ser
derimot ut til å oppleve at de gjennom



testingen ofte kommer i gode dialoger
med ungdommene. Disse kan synes å
mene at tilliten kan fremmes ved at de
gjennom testingen kan vise at de bryr
seg, og at de ikke tillater ungdommen
å gå til grunne ved å lure seg selv og
andre.

Flere helsesøstre, uavhengig av om de
tester eller ikke, ser ut til å mene at det
vil variere fra sak til sak om et tillits-
forhold mellom ungdom og helsesøs-
ter fremmes eller svekkes. Måten ulike
ting blir gjort på, tillegges betydning,
for eksempel kontraktskrivingen, gra-
den av press til å la seg teste, samt hel-
sesøsters væremåte. Ungdom kan også
oppleve testingen på ulike måter.

Ifølge Løgstrup er tillit en av våre
spontane livsytringer, og et av livets
grunnleggende fenomener (Løgstrup
1972). Det skal særlige omstendigheter
til før vi møter et annet menneske med
mistillit. Under normale omstendighe-
ter begynner vi først å tvile når vi får
særlige grunner til det (Løgstrup
1956). Ifølge Løgstrup er mennesker
ikke alltid tillitsfulle av natur, og vi bør
heller ikke alltid være det. Imidlertid er
det bare mistilliten som må begrunnes
(Løgstrup 1956). Helsesøster må der-
for, i lys av Løgstrups tanker, begrunne
en eventuell mistillit hun har til en ny
ungdom hun møter. Til tross for at ty-
piske trekk kan gå igjen fra situasjon til
situasjon, er imidlertid enhver situa-
sjon singulær, det vil si enestående
(Løgstrup 1972). Tidligere erfaringer
kan ses på som en del av helsesøsters
faglige skjønn. I lys av nærhetsetikken
må man imidlertid sørge for at de tid-
ligere erfaringene ikke skygger for det
særskilte ved den enkelte situasjonen.

Helsesøstrene diskuterte hva kontrolla-
spektet ved testingen har å si for den
gjensidige tilliten mellom dem selv og
ungdommen. Dette funnet kan belyses
ved hjelp av Kari Martinsens (2005)
tanker om hvordan man kan bli “tillit
verdig”. Ifølge Kari Martinsen (2005)
må sykepleieren vise seg verdig til å
motta pasientens tillit før vedkom-
mende våger å legge noen av sine pro-
blemer i sykepleierens hånd. For å bli
tilliten verdig må sykepleieren være
oppriktig interessert i å finne ut av hva
den andre er best hjulpet med. For å
sette seg inn i den andres situasjon

kreves det at sykepleieren er sensitiv.
Dersom sykepleierens omsorg enten
blir paternalistisk eller sentimental, er
sensitiviteten, som er nødvendig for å
bli den andres tillit verdig, borte.

Mens enkelte helsesøstre gav uttrykk
for at kontroll var uforenelig med tillit,
gav andre uttrykk for at kontroll på
sikt kunne bidra til å styrke tilliten.
Dersom man på et prinsipielt grunnlag
har bestemt seg for at noe ikke er, eller
er, til en ungdoms beste, uten å ta hen-
syn til hva den nærværende ungdom
selv har å si om saken, kan man, i lys
av Martinsens refleksjoner, oppfattes å
være mer paternalistisk enn sensitiv
(jf. Martinsen 2005). Uttalelsene som
går ut på at helsesøsters væremåte og
måten ting blir gjort på, er mer avgjø-
rende for om en ungdom får tillit til
helsesøster, synes imidlertid i større
grad å være i tråd med Kari Martin-
sens tanker.

Andre forutsetninger som må være til-
stede for å bygge opp et tillitsforhold
mellom sykepleier og pasient er, ifølge
Martinsen (2005), for det første at det
må være en autoritetsstruktur i relasjo-
nen. Sykepleieren må ha en nødvendig
kunnskap som pasienten i situasjonen
ikke har. For det andre må en svak pa-
ternalisme overordnes prinsippet om
pasientens autonomi. Når Martinsen
argumenterer for autoritetsstruktur og
svak paternalisme, kan det oppfattes
slik at hun står i motsetning til de hel-
sesøstrene som argumenterer for en
vektlegging av autonomiprinsippet,
som definerer kontrollaspektet ut av
helsesøsterrollen, og som gir uttrykk
for at helsesøsterrollen innebærer at
man skal være der på ungdommens
premisser. Disse helsesøstrene formid-
ler på sin side at dette vil styrke tillits-
forholdet. Helsesøstrene som vektleg-
ger velgjørenhetsprinsippet forsvarer
forsøk på å overbevise ungdom de me-
ner vil kunne hjelpes med rusmiddel-
testing. Disse hevder at dette kan styr-
ke tilliten på sikt og synes derfor å ten-
ke mer i tråd med Martinsen.

Som en følge av dette funn vil det være
viktig å tenke over om rusmiddeltesting
kan bidra til å fremme eller hemme tilli-
ten mellom den enkelte ungdom og hjel-
peapparatet, både på kort og lang sikt,
slik at den ønskede” gode dialogen” med
ungdommen kan videreutvikles.

Forebyggende og helsefremmende for-
pliktelser
Andre sentrale funn er etiske aspekter
knyttet til helsesøstrenes samarbeid
med andre instanser. Helhetsinntryk-
ket er at det råder stor enighet blant
helsesøstrene om at et godt tverrfaglig
samarbeid er en forutsetning for å ru-
smiddelteste ungdom under 18 år.
Under diskusjonene kom det fram ut-
talelser om at det er viktig å ha en god
dialog med samarbeidspartnere. Sam-
arbeidet må videre sikre at ungdom-
men får god nok informasjon om tes-
tingens hensikt og konsekvenser. Dette
for å ivareta kravet om informert sam-
tykke. Helsesøstrene var videre opptatt
av at ungdom som tester positivt, må
sikres god hjelp og oppfølging. Det ble
uttalt at det kan være etisk vanskelig å
rusmiddelteste ungdommer når henvi-
sende instans har et syn på hensikten
med testingen eller type oppfølging
ved positive prøvesvar som de ikke kan
si seg enige i. Helsesøstrene rapporte-
rer om varierende erfaringer i forhold
til samarbeid med ulike instanser
knyttet til disse områdene. Flere helse-
søstre uttaler seg i negative ordelag om
testing som grunnlag for å vurdere ut-
visning fra skolen, straff, utkastelse av
bolig og tilbaketrekning av fritidstil-
bud. De er også negative til oppfølging
som for eksempel består av rusmiddel-
testing som eneste tiltak i tilfeller hvor
ungdommen opplagt har rusproble-
mer, og henleggelse av barnevernsak
dersom ungdommen ikke samtykker i
tilbud som oppfattes som dårlige, som
for eksempel hybel på hospits. Helse-
søstrenes uttalelser kan belyses ved
hjelp av pliktetikken. En tolkningsmu-
lighet er at helsesøstrene er kritiske til
hensikter og oppfølging som de opple-
ver er i strid med deres egne forplik-
telser som er å fremme helse og fore-
bygge sykdom.

En viktig forutsetning for eventuelt å ru-
smiddelteste ungdommer er at det tverr-
faglige samarbeidet fungerer bra. De im-
pliserte samarbeidende parter bør disku-
tere og om mulig etablere en felles kon-
sensus med tanke på hvordan man skal
håndtere krav om informert samtykke,
samt hvilke hensikter som etiske sett kan
forsvares, og hvordan positive prøver bør
følges opp. I denne forbindelsen bør hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten først
avklare disse spørsmål for sin egen del.
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Fysiske prøvetakingsforhold 
Flere helsesøstre snakket om de fysiske
forholdene rundt urinprøvetakingen
som et etisk aspekt. Helsesøstrene sy-
nes å være enige i at de fysiske forhol-
dene må være tilrettelagt, dersom man
skal utføre rusmiddeltesting. For det
første er det viktig at lokalitetene er ut-
formet slik at prøvetaker kan sikre at
urinen kommer fra rett person. For det
andre er det viktig at toalettet er plas-
sert på en slik måte at taushetsplikten
ivaretas. Helsesøstrenes uttalelser kan
utdypes ved hjelp av pliktetikken. Både
taushetsplikten (helsepersonelloven §
21) og de fastsatte retningslinjer for ar-
beidet (Sosial- og helsedirektoratet
2002) er å anse som ytre plikter som
helsesøstrene er pålagt å følge.

En forutsetning for å rusmiddeltese ung-
dom er at de fysiske prøvetakingsforhold
er tilrettelagt slik at man både kan sikre
taushetsplikten, samt i størst mulig grad
forhindre manipulasjon av prøver.

Retningslinjer for rusmiddeltesting
Av datamaterialet kommer det fram at
bydelene i Oslo har ulik praksis når det
gjelder rusmiddeltesting av ungdom. I
noen bydeler har man på overordnet
nivå tatt stilling til om, og eventuelt
hvordan og i hvilke tilfeller helsestasjo-
nen skal rusmiddelteste ungdommer. I
andre bydeler er dette opp til hver en-
kelt helsesøster, enten i samarbeid med
eller etter delegasjon fra lege. Mens
noen gir uttrykk for at de savner kla-
rere retningslinjer for hvorvidt, og
eventuelt i hvilke tilfeller og hvordan
helsestasjon for ungdom og/eller sko-
lehelsetjenesten skal rusmiddelteste
ungdom, syntes andre å mene at ret-
ningslinjene fra Sosial- og helsedirek-
toratet (2002) er tilstrekkelige.

Retningslinjene fra direktoratet gjøres
imidlertid til gjenstand for diskusjon i
en av fokusgruppene. Enkelte infor-
manter gir uttrykk for at definisjonen
av ”medisinsk sammenheng”, som be-
nyttes i IS – 13/2002 er for snever. I
rundskrivet står det at det er diagnos-
tiserte rusmisbrukere som kan testes i
medisinsk sammenheng. Imidlertid sy-
nes enkelte informanter å mene at ru-
smiddeltester som har til hensikt å
forebygge at en begynnende eksperi-
mentering videreutvikler seg, også
burde kunne defineres som medisinsk,

selv om ungdommen ikke har fått en
diagnose. Det stilles også spørsmål ved
hvorvidt rundskriv IS – 13/2002 er an-
vendelig i arbeidet med ungdom under
18 år, da testing etter disse retningslin-
jer ikke kan danne grunnlag for alvor-
lige sanksjoner. Vedvarende rusmis-
bruk hos en ungdom under 18 år kan
danne grunnlag for tvangsbehandling i
henhold til barnevernsloven. Tvangs-
behandling er å regne som en alvorlig
sanksjon. Det blir videre stilt spørsmål
ved om rundskriv IS – 14/2002 eksklu-
derer testing av ungdom under 16 år
da disse, i henhold til pasientrettig-
hetsloven, ikke har selvstendig samtyk-
kekompetanse. I rundskrivet står det at
den som avgir prøven rettslig sett skal
inneha tilstrekkelig samtykkekompe-
tanse for at samtykke skal være gyldig.
Foreldrene bør samtykke til testing i
tillegg til ungdommen, men formule-
ringen skaper usikkerhet.

Rettferdighetsprinsippet i de fire prin-
sippers etikk kan belyse hvorfor helse-
søstrene er opptatt av at ungdom i
Oslo får et ulikt helsetilbud. Ruyter
mfl. (2000) viser til Beauchamp (1994)
og skriver at rettferdighetsprinsippet
handler om plikten til likefordeling av
nytte og risikoer. Ifølge Slettebø (2002)
kan man blant annet si at noe er rett-
ferdig når det er likebehandling. Like-
behandling innebærer at tilfeller som
er like i etisk relevante henseender, skal
behandles likt (Slettebø 2002). To ung-
dommer i forskjellige bydeler kan øn-
ske å inngå en avtale om rusmiddeltes-
ting fordi de tror at dette vil bidra til at
de klarer å holde seg unna narkotika.
Ungdommen i den ene bydelen vil få
utført rusmiddeltestingen gratis på
helsestasjon for ungdom. Mens ung-
dommen i den andre bydelen vil enten
ikke få gjennomført testingen eller så
må han gå til fastlege og betale egen-
andel eller de totale analysekostnader i
sin helhet (avhengig av hvordan ret-
ningslinjene fortolkes).

Det vil ikke være likebehandling der-
som rusproblematikken er lik og ung-
dommen som bor i en bydel får utført
dette gratis på helsestasjon for ung-
dom, mens en ungdom i en annen by-
del ikke får det. At bydeler har ulike
tilbud, kan ikke regnes som relevante
forskjeller i lys av rettferdighetsprin-
sippet og det formale likhetsprinsip-

pet. Relevante eksempler på forskjells-
behandling av ungdommer kan være
to ungdommer som behandles for-
skjellig fordi de for eksempel blir vur-
dert ulikt med tanke på alvorlighets-
graden ved misbruket, samtykkekom-
petansen eller i forhold til hensikten
med testingen.

I hovedfagsoppgaven er oppfatningene
til helsesøstrene som etterlyser bedre
retningslinjer utdypet ved hjelp av
pliktetikken. Uttalelsene til helsesøs-
trene som var opptatt av å kunne utø-
ve et situasjonsavhengig skjønn, og
som derfor var skeptiske til rigide ret-
ningslinjer, knyttes i oppgaven opp
imot nærhetsetikken og handlingsutili-
tarismen.

Praksisfeltet bør vurdere om de gjel-
dende retningslinjene fra Sosial- og hel-
sedirektoratet (2002) er tilstrekkelige for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, el-
ler om det er behov for å utarbeide ut-
fyllende retningslinjer oven for ungdom-
mer under 18 år. Dersom utfyllende ret-
ningslinjer skal utarbeides bør de  ta
hensyn til at det både  er behov for nor-
mative regler og for muligheten til å ut-
øve situasjonsavhengig skjønn.

Rusmiddeltestingens nytte
I alle intervjuene fortalte en eller flere
helsesøstre om erfaringer som preger
deres syn på om tiltaket rusmiddeltes-
ting er effektfullt eller ikke. Helhets-
inntrykket mitt er at de har varierende
oppfatninger. De fleste som har deltatt
i testing av ungdom, synes å ha både
positive og negative erfaringer knyttet
til effekt/nytte for ungdommen. Enkel-
te som har sluttet å rusmiddelteste
ungdommer, uttrykker imidlertid at de
har gjort dette blant annet fordi de
ikke har særlig tro på tiltakets effekt.
Andre helsesøstre vektlegger derimot
mest positive erfaringer. Helsesøstrene
diskuterer også om rusmiddeltesting
kan være nyttig/effektfullt i forhold til
hva det samfunnsøkonomisk sett kos-
ter å ta prøvene. Det kommer fram uli-
ke syn på dette. Når helsesøstrene
snakket om sine vurderinger av tilta-
kets effekt, baserte de seg på sine egne
erfaringer, og ikke på forskningsunder-
søkelser. Enkelte gir imidlertid uttrykk
for at de kunne ønske seg mer forsk-
ning på området.
I selve oppgaven drøftes helsesøstrenes



fokus på rusmiddeltestingens nytte i
lys av ulike retninger innenfor konse-
kvensetikken. Dersom rusmiddeltes-
ting viser seg å virke formålstjenelig i
noen tilfeller, kan man spørre seg om
det vil være etisk riktig å nedprioritere
dette. Kan det for eksempel forsvares å
ofre en ungdom på fellesskapets alter
dersom rusmiddeltesting kunne ha bi-
dratt til å forhindre at denne ungdom-
men utviklet et rusproblem? I et rent
utilitaristisk lys kunne man ha regnet i
kroner og øre for å gi et svar på dette
spørsmålet. Da kunne man ha forsøkt
å beregne hvor mye en rusmisbruker
vil koste samfunnet, i forhold til hva
det koster samfunnet å ta et visst antall
unyttige prøver. I praksis er dette et
hypotetisk eksempel, da man ikke kan
kjenne konsekvensen av tiltaket på for-
hånd. Dessuten vil man fortsatt ha et
etisk dilemma i lys av andre etiske ret-
ninger. For eksempel vil det være van-
skelig å ”ofre” en ungdom i lys av nær-
hetsetikken, velgjørenhetsprinsippet og
ikke-skade-prinsippet.

Helsesøstrenes ønske om mer forsk-
ningsbasert kunnskap kan knyttes
både til velgjørenhetsprinsippet og til
utilitarismen. Forskning kan bidra til å
få mer kunnskap om hvorvidt tiltaket
kan virke formålstjenelig. Dersom
forskning kan dokumentere at rusmid-
deltesting er nyttig i noen tilfeller, og
det samtidig er mulig å identifisere
disse i forkant, vil tiltaket også kunne 

forsvares i et handlingsutilitaristisk lys,
hvor man anser den handlingen som
gir opphav til mest mulig nytte for alle
berørte parter, som riktigst (jf. Ruyter
mfl. 2000).

Det foreligger foreløpig ingen publisert
forskningsbasert kunnskap om nytten av
frivillig rusmiddeltesting av ungdom
under 18 år  (2005). Praksisfeltet må
derfor ta i bruk erfaringskunnskap og
faglig skjønn når en stilles ovenfor en
konkret sak. I hvert enkelt tilfelle vil det
blant annet være av betydning å vurdere
de ulike etiske aspekter som knyttes til
rusmiddeltestinga av ungdom gjennom
denne studien.

Konklusjon
Studiens funn og fortolkninger klar-
gjør flere etiske aspekter det kan være
viktig for helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten og vurdere når spørsmål om
rusmiddeltesting av ungdom dukker
opp. Det bør foretas avveininger
mellom autonomiprinsippet og velgjø-
renhetsprisnippet for å unngå overgrep
eller unnlatelsesynder. Det bør videre
foretas vurderinger av om tiltaket kan
bidra til å hemme eller fremme tilliten
mellom ungdommen og hjelpeappara-
tet, om det tverrfaglige samarbeidet
fungerer godt nok, av de fysiske prøve-
takingsforhold, om retningslinjene for
arbeidet er tilstrekkelige, samt hvorvidt
man ut i fra erfaring og skjønn har tro
på tiltakets nytte i det konkrete tilfelle.
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Bakgrunnen for å studere helsesøsters
veiledning var mange års erfaring med
veiledning av helsesøstre og et sti-
gende behov for å undersøke hva som
karakteriserer helsesøsters veiledning
av brukere i kommunehelsetjenesten.
Helsesøsters veiledning er definert
som en sykepleiehandling som har til
hensikt å fremme helse.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.
Bruken av det engelske begrepet ”su-
pervision” relatert til brukere er imid-
lertid uvanlig. I britisk litteratur er
dette begrepet vanligvis relatert til stu-
denter og fagutøvere, mens ”counsel-
ling” er vanlig å anvende i forhold til
brukere. Begrepet ”counselling” er
imidlertid ofte brukt synonymt med
psykoterapi. Derfor ble begrepet ”su-
pervision” altså brukt i avhandlingen,
fordi veiledning er forskjellig fra
psykoterapi, selv om det på noen om-
råder er likheter.
I følge Verdens helseorganisasjon er
det behov for nye strategier i det helse-
fremmende arbeidet. Sentrale prinsip-
per i dette er brukermedvirkning og
synet på brukeren som ekspert på seg
selv. Disse prinsippene kan relateres til
empowermenttenkningen. Empower-

ment er vanskelig å oversette til norsk
uten at det vesentlige i begrepet for-
styrres, men empowerment handler
kort sagt om å legge til rette for at bru-
keren kan ta økt kontroll over det som
påvirker egen helse. Veiledning er et
sentralt middel i empowermentpro-
sessen. Gjennom veiledning kan helse-
søster samhandle med brukeren i em-
powermentprosessen.

Hensikten med studien
Den overordnede hensikten med stu-
dien var å utdype kunnskap om og
forståelse av hva som karakteriserer
helsesøsters veiledning av brukere i
kommunehelsetjenesten.
4 delstudier ble gjennomført for å
oppnå hensikten. Disse 4 studiene er
publisert som 5 vitenskapelige artikler
i internasjonale forskningstidsskrift.

Delstudiene
Den første delstudien er en teoretisk
studie. Begrepet veiledning er analy-
sert og relevansen av innholdet i be-
grepet er så diskutert i forhold til hel-
sesøsters praksis. Begrepsanalysen re-
sulterte blant annet i følgende defini-
sjon av veiledning i helsesøsters prak-
sis:
Veiledning er en formell, relasjonell og
pedagogisk istandsettingsprosess som
sikter mot at brukerens mestrings-
kompetanse styrkes gjennom en dia-
log basert på kunnskap og humanistis-
ke verdier.
Den andre delstudien undersøker
hvordan helsesøstrene selv beskriver
og forklarer hva veiledning er i sin
praksis. Metoden var fokusgruppein-
tervju. 3 grupper helsesøstre ble inter-
vjuet 2 ganger. Data ble analysert ved
hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.
Funn og fortolkninger viste at veiled-
ning i helsesøsters praksis kan betrak-
tes som et paraplybegrep. Det betyr at

for eksempel informasjon, undervis-
ning og rådgivning kan inngå i som
delelementer i veiledningsprosessen.
Videre viste funn og fortolkninger at
en rekke faktorer influerer på kvalite-
ten av veiledningen: tilgjengelig tid, at
det er flere personer til stede og der-
med mulig støy og forstyrrelser, helse-
søsters kompetanse og brukerens
kompetanse. Veiledningens innhold
var brukerens behov og problem som
hadde høy grad av variasjon. Denne
variasjonen gjør helsesøsters veiled-
ning kompleks. Kompleksiteten øker
ytterligere når rollene i veiledningen er
nye både for helsesøster og bruker.
Dermed er helsesøsters veilednings-
kompetanse av stor betydning. Helse-
søsters vurdering av når veiledning var
en relevant strategi baserte seg på in-
tuisjon, magefølelse, etiske refleksjo-
ner, kunnskap og erfaring. De vanlig-
ste formene i veiledningen var kom-
munikasjon, dialog, relasjonsbygging
og å være rollemodell. Denne delstu-
dien er publisert i form av 2 vitenska-
pelige artikler.
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Den tredje delstudien undersøker hel-
sesøsters veiledning av brukere i prak-
sis. 23 kassettopptak av samtaler
mellom helsesøstre og brukere er ana-
lysert ved hjelp av kvalitativ innholds-
analyse. Funn og fortolkninger viste at
kontinuitet i relasjonen mellom helse-
søster og bruker og refleksivitet i inter-
aksjonen var sentrale karakteristika
ved helsesøsters veiledning. Videre vis-
te det seg at innholdet i veiledningen
dreide seg om brukernes behov, be-
kymringer og problemer relatert til
vekst og utvikling, grunnleggende be-
hov, livsstil og mestring. Denne studi-
en konkluderer med at helsesøsters
veiledning har aspekter av empower-
menttenkningen relatert til bruker-
medvirkning og synet på brukeren
som ekspert på seg selv, men at helse-
søsters ekspertrolle nok representerer
en kontradiksjon.
Den fjerde delstudien undersøker hel-
sesøstrenes refleksjoner relatert til
egen veiledning med utgangspunkt i
de analyserte kassettopptakene. Funn
og fortolkninger viste at kommunika-

sjon var et kjernebegrep i veiledning-
en. Nå er det ikke nytt at kommunika-
sjon er vesentlig i veiledning, men i
denne sammenheng er innholdet i be-
grepet kommunikasjon interessant.
Innholdet i kommunikasjonsbegrepet
i denne studien dreier seg om å skape
en tillitsfull relasjon, se mer enn det
umiddelbare, skape samarbeid og like-
verd, samt å vurdere utfordringene re-
latert til å handle til brukerens beste.
Avhandlingen konkluderer med at
helsesøsters veiledning av brukere er
svært kompleks og at helsesøsters vei-
ledningskompetanse er av største be-
tydning. Kompleksiteten handler
blant annet om at helsesøster på sam-
me tid innehar en ekspertrolle og en
kontrollfunksjon som vanskeliggjør de
sentrale prinsippene i empowerment-
prosessen, brukermedvirkning og sy-
net på brukeren som ekspert, blant an-
net fordi det er en maktubalanse
mellom helsesøster og bruker. I tillegg
er kanskje rollene i veiledningen nye
for begge parter. Når en ny funksjon
skal læres er faren stor for at de teknis-

ke aspektene relatert til hvordan vei-
ledningen skal foregå gjør at det affek-
tive aspektet i veiledningen får for liten
betydning. Veiledning er en relasjonell
prosess, veiledning må aldri bare bli en
teknikk helsesøster bruker. Dersom
hensikten med veiledning som middel
i empowermentprosessen skal oppnås
er det nødvendig at både helsesøsters
og brukers ekspertkompetanse veves
sammen. Dette innebærer komplek-
sitet og igjen er det nødvendig å presi-
sere betydningen av helsesøsters vei-
ledningskompetanse.

Sidsel Tveitens avhandling kan fås ved
henvendelse til
Sidsel.Tveiten@hiak.no 

Avhandlingen er grunnlaget for boken
”Den vet best hvor skoen trykker  .....
Om veiledning i empowermentproses-
sen”. Boken ble utgitt på Fagbokforla-
get i januar 2007 og fås i bokhandelen.
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ABSTRACT
Group consultations
Can the public health nurses meet the
participant’s requirements?

The aim of this research was to find
out if public health nurses, working at
a family health centre in a large city,
could meet the needs of the partici-
pants during group consultations. In-
dividual consultations with nurses are
not on general offer to children betwe-
en the ages of 0 and 16 months, apart
from home visits made to new born
babies. 
A large number of the participants
have a foreign background. Therefore,
we wanted to focus on the differences
and similarities in the requirements of
Norwegian and immigrant partici-
pants. The analysis is based on data
from a questionnaire. 16 parents of
young children and 2 public health
nurses participated. A large number of
the Norwegian participants expressed
the desire for a combination of group
and individual consultations. They re-
ported that group consultations alone
did not satisfy their requirements. Ap-
proximately half of the foreign partici-
pants expressed a desire for either
group, or individual consultations.
The majority of the participants, irres-
pective of background, were satisfied
with the communication during, and
the value of, group consultations. Pu-
blic health nurses and the participants
had different opinions as to what was
discussed during the consultations. It
seems that public health nurses can-

not completely meet the needs of the
participants in a group consultation.
Quality control of the public health
nursing service is necessary and more
research at a national level would be of
great interest.

Key words: Public health nurses,
Groups, Empowerment, Immigrants,
Family health centre.

INTRODUKSJON
Artikkelen beskriver ressurser og ut-
fordringer med gruppekonsultasjoner
i helsestasjonstjenesten. Spørre-
undersøkelsen er utført på en helsesta-
sjon i en storby som har ansvar for
ca.120 fødsler i året hvor 60 % av for-
eldrene har utenlandsk bakgrunn. I
forbindelse med vår helsesøsterutdan-
ning gjennomførte vi et språkutvi-
klingsprosjekt våren 2005 (1). Her fant
vi at ingen av de tre pakistanske mø-
drene som ble intervjuet, opplevde
språk som et tema på helsestasjonen.
Vi ønsket derfor å undersøke om dette
kunne ha en sammenheng med kom-
munikasjon og konsultasjonsform.
Bortsett fra hjemmebesøk og legeun-
dersøkelse, er gruppekonsultasjoner
eneste konsultasjonstilbud til brukere
med barn i alderen 0-16 måneder på
denne helsestasjonen. Individuelle
konsultasjoner blir tilbudt kun ved
spesielle behov, og fast ved 2- og 4-års
alder. Gruppekonsultasjon er en ruti-
nemessig konsultasjon i helsestasjons-
tjenesten. 4-6 foreldre med barn som
er født omtrent samtidig får helseopp-
lysning, råd og veiledning i gruppe
(2). Gruppemetode er en krevende ar-
beidsform, der bruk av gruppeproses-
sen er den viktigste ressursen. Helse-
søster bør derfor ha kunnskap om
gruppesammensetning, gruppeledelse
og gruppedynamikk (3, 4, 5).
Gjennomføringen av konsultasjoner i

grupper er forholdsvis ny i Norge.
Helsesøsters rolle har gjennomgått
store forandringer fra slutten av 1970-
tallet og frem til i dag. Fra å være en
ren informasjonsformidling i en ek-
spert-/ klientrelasjon, er i dag den vik-
tigste oppgaven til helsesøster å øke
foreldrenes opplevelse av mestring.
Dette skjer gjennom å støtte forel-
drene i å ta egne beslutninger ved
hjelp av empowerment og brukermed-
virkning. Hvilket innebærer at bruke-
ren er aktiv deltakende i sin egen situ-
asjon og ikke passiv mottaker (6, 7, 8).
Andrews (6) beskriver motstridige
forventninger og krav til helsesøsters
rolle. Relasjonen mellom helsesøster
og brukerne skal preges av likestilthet.
Småbarnsforeldres forventninger til
helsestasjonen er ofte en annen og de
forventer å få konkrete råd. En ek-
spert-/ klientrelasjon kan fortsatt være
vanlig i andre land. Med et stort antall
innvandrere i gruppene kan dette ska-
pe utfordringer i forhold til bruker-
medvirkning. En undersøkelse (9)
blant innvandrerforeldre viser at prak-
sis ikke samsvarer med idealet. Helse-
søster skal gjøre bruk av foreldrenes
egne erfaringer, men konsultasjonene
på helsestasjonen bærer ofte preg av
enveiskommunikasjon. Helsesøster gir
mye informasjon og foreldrene svarer
med enstavelsesord. Brukernes ressur-
ser og kulturelle kompetanse kommer
dermed ikke frem.
”Kultur er den komplekse helhet som
består av kunnskaper, trosformer,
kunst, moral, jus og skikker, foruten
alle de øvrige ferdigheter og vaner et
menneske har tilegnet seg som med-
lem av et samfunn” (10).

Det er som nevnt ovenfor mange mo-
menter som er med på å påvirke helse-
søsters utførelse av helsestasjonsar-
beid. På bakgrunn av dette ønsket vi å
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undersøke i hvilken grad helsesøster
kan møte brukernes behov i gruppe-
konsultasjoner. Det var naturlig for
oss å finne ut om behovene er forskjel-
lig avhengig av foreldrenes kulturelle
bakgrunn.

METODE
Materialet er basert på en spørreun-
dersøkelse blant foreldre og helsesøs-
tre på en helsestasjon i en storby. Mål-
gruppen er småbarnsforeldre med
norsk og utenlandsk kulturbakgrunn.
Av totalt 20 respondenter er 16 mødre,
to fedre og to helsesøstre. 56 % av for-
eldrene har norsk som morsmål, 44 %
har annet morsmål. Videre i artikkelen
vil disse to gruppene benevnes som
norske og utenlandske respondenter.
Inklusjonskriteriene var gode nok
norskkunnskaper til å kunne tilegne
seg informasjon og avgi skriftlig svar
på bakgrunn av en standardisert
muntlig og skriftlig instruksjon (11,
12).
Respondentene skrev under på et sam-
tykkeskjema. De ble sikret anonymitet
og spørreskjemaene ble behandlet
konfidensielt. Regional etisk komité
ble kontaktet, men som et ledd i kvali-
tetsarbeidet ved helsestasjonen var
søknad ikke nødvendig.
Vi ønsket primært å samle data fra to
forskjellige gruppekonsultasjoner.
Fordi mange ikke møtte, valgte vi å in-
kludere deltakere fra ytterligere to
grupper. Vi inkluderte i tillegg fire
brukere fra individuelle konsultasjo-
ner, for å få deres meninger. Forel-
drenes alder var 20-40 år, og barnas al-
der 1-24 måneder. Helsesøstrene had-
de mange års erfaring fra yrket. Mål-
gruppen er representativ med tanke på
valgt tema (11, 12), men på grunn av
inklusjonskriteriene falt en gruppe
brukere med få norskkunnskaper
bort.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført
som et besøksintervju. Denne meto-
den ga oss muligheten til å forklare
spørsmålene og oppklare misforstå-
elser i møte med respondentene.
Ulempene er at dette kan være tidkre-
vende og at respondentene kan bli på-
virket av samhandlingen, som igjen
kan påvirke svarene (11, 12).

I forbindelse med undersøkelsen svar-
te brukerne og helsesøstrene på hvert
sitt spørreskjema, med henholdsvis 14
og 11 spørsmål, rett etter avsluttet
konsultasjon. Spørsmålene omhandlet
respondentenes opplevelse av gruppe-
konsultasjoner, ønsket konsultasjons-
form og opplevelsen av kommunika-
sjon og nytteverdi knyttet til konsulta-
sjonen. I tillegg fikk helsesøstrene et
spørreskjema med 16 spørsmål som
omhandlet deres generelle opplevelse
av konsultasjonsformer, erfaringer
rundt gruppekonsultasjoner og ram-
mebetingelser på helsestasjonen.
Spørreskjemaene inneholdt både luk-
kede og åpne spørsmål for å gi respon-
dentene mulighet til å utdype svarene.
Spørreskjemaene er selvkonstruert, da
vi ikke fant utviklede skjemaer til det-
te formålet. Spørreskjemaet var god-
kjent av veileder og leder for helsesta-
sjonen før bruk. Spørsmålene var
standardisert i lik rekkefølge for å
kunne kodes på en systematisk måte
(12). Graderingen av spørsmålene
gikk fra 1 (ingen grad) til 5 (i stor
grad).
Kvantitative data er analysert systema-
tisk i relasjonsdatabasen Microsoft Ac-
cess, og grafer er lagd i Excel. Kvalitati-
ve data, i form av tekstsvar ble katego-
risert i forhold til kvantitative funn.
Det ble gjort litteratursøk i ulike nor-
diske og utenlandske databaser med
søkeordene ”Public health nurse”,
”Group”, “Group process”, ”Empower-
ment”, ”Parents”, ”Child”, ”Barnhälso-
vård”, “Barnavårdcentral”, ”Helsesta-
sjon”, ”Föräldrautbildning” og kombi-
nasjoner av disse. Litteraturen vi fant
er så gjennomgått for å finne sekun-
dærreferanser, og vi har i tillegg hatt
kontakt med flere ressurspersoner. Vi
fant ikke mye litteratur direkte tilknyt-
tet vår undersøkelse. Det er gjort lite
forskning på dette området (4, 6, 13).

PRESENTASJON AV FUNN OG
DISKUSJON
Konsultasjonsform 
Undersøkelsen viser at 39 % av re-
spondentene ønsker en kombinasjon
av individuelle konsultasjoner og
gruppekonsultasjoner. 22 % av re-
spondentene ønsker kun individuelle

konsultasjoner, og 22 % kun gruppe-
konsultasjoner. 17 % svarte ikke på
spørsmålet (figur 1).
Fordelt ut i fra morsmål, ønsker 20 %
av de utenlandske og 60 % av de nor-
ske respondentene en kombinasjon

(figur 2). Et lignende resultat i prosent
og fordelt på morsmål viser også to
landsomfattende brukerundersøkelser
fra 1993 og 1994 (14). En mor i vår
undersøkelse uttrykker følgende, ” I en
gruppe ser man andre i samme situa-
sjon. I en individuell samtale er det
større ro og mer fokus på meg og mitt
barn. Jeg trenger begge deler!”. Fem av
syv respondenter som ønsker en kom-
binasjon, begrunner dette med at det
er enkelte ting de ikke har lyst til å
snakke om i en gruppe.
Det er en større prosentandel av de
utenlandske respondentene enn de
norske respondentene som ønsker

grupper som eneste konsultasjons-
form. Kvinner med annen kulturbak-
grunn har ofte en sterkere tradisjon
med et kvinnefellesskap fra sitt hjem-
land (15). Dette forklarer muligens de
utenlandske kvinnenes behov for å
være en del av et gruppefellesskap. Vi-
ken skriver at innvandrere nesten uten
unntak er fornøyde med det helsesta-
sjonstilbudet som de mottar (16). Det
er mulig at våre funn har en sammen-
heng med dette. Det kan se ut som om
de utenlandske respondentene ikke
har, eller ønsker å gi uttrykk for et be-
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hov av en annen konsultasjonsform
enn den de deltar i.
Sosial- og helsedirektoratet (17) anbe-
faler at det bør gjennomføres en kom-
binasjon av både gruppe- og individu-
elle konsultasjoner på helsestasjonene.
Målet med grupper er at foreldre mø-
ter andre i samme situasjon, og kan
dele erfaringer og ressurser med hver-
andre. Hensikten er å øke foreldrenes
opplevelse av mestring og støtte dem i
å ta egne beslutninger (17, 18, 19, 20,
21). Økt brukermedvirkning er bak-
grunnen for at gruppekonsultasjoner
skal være det generelle konsultasjons-
tilbudet på helsestasjonen. Helsesøs-
trene i undersøkelsen opplevde at det
lå mange ressurser i gruppemetode i
forhold til brukergruppen; alminne-
liggjøring av problemer, deling av
opplevelser, hjelpsomhet i forhold til
språkvansker og nettverksbygging.
Både vår og Bilds (14) undersøkelser
viser at den ønskede konsultasjonsfor-
men hos en stor andel av responden-
tene ikke overensstemmer med helse-
stasjonens tilbud. Vi stiller på bak-
grunn av dette spørsmålstegn ved
gjennomføringen av brukermedvirk-
ning i praksis.
I vår undersøkelse er det 40 % av de
utenlandske og 20 % av de norske som
ønsker individuelle konsultasjoner. De
to norske fedrene som deltok i under-
søkelsen ønsker individuelle konsulta-
sjoner som eneste tilbud. De begrun-
ner dette med at far kan føle seg uten-
for i en gruppe med mødre. Mødrene
kjenner ofte hverandre fra tidligere
gruppekonsultasjoner. Dette samsva-
rer med litteraturen (6). Fedrene ut-
trykker at de har lettere for å stille
spørsmål i en individuell samtale med
helsesøster. Individuelle konsultasjo-
ner tilbys hvis helsesøster ser et behov
for det, eller om brukeren selv klarer å
definere sitt behov og ber om det. Det
kan være en utfordring for helsesøster
å kartlegge spesielle behov i en gruppe.
Konsekvensen kan være at brukere
med fødselsdepresjoner og andre spe-
sielle behov vil kunne miste mulighe-
ten til den oppfølgingen de trenger.
Kommunikasjon og nytteverdi 
Respondentenes gradering av kommu-
nikasjon og nytteverdi var, uavhengig

av konsultasjonsform og morsmål, ge-
nerelt høy (Figur 3.).
De utenlandske respondentene gra-
derte kommunikasjonen gjennom-
snittlig likt de norske, og nytteverdien

noe høyere. Dette samsvarer også med
Bild sin undersøkelse (14). Med tanke
på varierende språkkunnskaper hos de
utenlandske brukerne hadde vi for-
ventet en lavere kommunikasjonsscore
hos denne brukergruppen. I vår
undersøkelse graderer helsesøstrene
bruk av tolk til to (av fem) der de vur-
derer at dette ville vært nødvendig. For
liten bruk av tolk understrekes også i
Bild (14) sin undersøkelse. Familie blir
ofte benyttet som tolk og dette kan
virke inn på kommunikasjonen. En av
årsakene til våre resultater kan være
inklusjonskriteriene. Brukere som ikke
hadde gode nok språkkunnskaper til å
forstå og besvare spørreskjemaene
skriftlig, ble utelukket fra undersø-
kelsen. Det er stor sannsynlighet for at
kommunikasjonsverdien hadde blitt
lavere hvis disse brukerne hadde del-
tatt. Gruppene på helsestasjonen er
inndelt etter norskkunnskaper. En an-
nen faktor som kan ha gitt falsk høy
kommunikasjonsverdi, er at mødre fra
ikke-vestlige land ofte har stor respekt
for helsepersonell. De hører hva som
blir sagt uten å gi uttrykk for egne me-
ninger (16).

De utenlandske respondentene gra-
derte kommunikasjon og nytteverdi
høyere i gruppekonsultasjoner enn i
individuelle konsultasjoner. Dette var
uventet siden vi antok at muligheten
til å tilpasse språk, hastighet og infor-
masjonsbehov var enklest for helse-
søster i en individuell konsultasjon. I
en gruppekontekst er det mulig å lære
gjennom demonstrasjon og observa-
sjon, noe som er vanlig i andre kultu-

rer (10). Dette kan forklare de uten-
landske respondentenes opplevelse av
god kommunikasjon og høy nyttever-
di i gruppekonsultasjoner. Av erfaring
vet vi at brukere med annet morsmål
ofte forstår mer norsk enn de kan
snakke. Helsesøster kan, overfor en
bruker med begrenset norsk tale, unn-
gå enkelte temaer i en individuell sam-
tale fordi hun tror mor ikke forstår.
Dette kan være temaer som ville blitt
tatt opp i en gruppesamtale. Som del-
taker i en slik gruppe kan de utenland-
ske mødrene få svar på sine egne
spørsmål ved at andre stiller de. Mu-
ligheten for at dette kan påvirke mø-
drenes opplevelse av kommunikasjon
og nytteverdi, er absolutt tilstede.
For respondentene med mer enn et
barn er nytteverdien hos både de nor-
ske og de utenlandske markert høyere
i de individuelle konsultasjonene enn i
gruppekonsultasjonene (Figur 4). 71
% av disse ønsker en kombinasjon av
konsultasjonsformer, noe som viser at
grupper alene ikke dekker deres be-
hov. Det kan derfor tenkes at behovet
for et fellesskap og et gruppetilbud
ikke er like stort hos brukere med flere
barn. De var godt fornøyde med kom-
munikasjonen både i gruppene og i de
individuelle konsultasjonene.
Temaer
Vi ønsket å se hva respondentene had-
de oppfattet av helseopplysninger som

ble gitt under konsultasjonen. Re-
spondentene og helsesøstrene ble der-
for bedt om å krysse av for hvilke te-
maer som ble tatt opp. Brukerne krys-
set av på langt færre temaer (127) enn
helsesøstrene (187). Dette kan være en
indikasjon på at brukerne ikke har be-
hov for deler av informasjonen som
blir gitt. Spesielt ble dette synlig etter
en av de individuelle konsultasjonene
hvor respondenten hadde krysset av
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for 3 temaer og helsesøster 14. Det var
forskjellig oppfatning blant respon-
dentene innad i gruppene om hvilke
temaer som ble tatt opp.
I vårt språkutviklingsprosjekt (1) opp-
levde ingen at språk var et tema på hel-
sestasjonen. Vår undersøkelse viser at
respondentene ikke oppfatter eller tar
inn til seg hele, eller deler av helseopp-
lysningen som blir gitt under konsul-
tasjonene. Dette gjaldt både gruppe-
og individuelle konsultasjoner. Det var
en overvekt av utenlandske respon-
denter som ikke hadde krysset av for
språk, hvor dette i følge helsesøster
hadde vært et tema. Helsesøstrene i
vår undersøkelse gir uttrykk for at de
har mindre mulighet til å kontrollere
om alle brukere har oppfattet helse-
opplysningen gitt i en gruppekontekst,
enn den som er gitt i en individuell
konsultasjon. Det kan være et tegn på
at felles helseopplysning i gruppekon-
sultasjoner ikke er kvalitetssikret godt
nok.
I veiledning er det av stor nytte å møte
foreldrene der hvor de er, slik at de er
veiledbare (22). Det er derfor interes-
sant at helsesøstrene graderer det de
tror er brukernes kommunikasjons-
og nytteverdi lavere enn brukerne selv
gjør. Årsakene til dette kan være at hel-
sesøstrene er usikre på sine evner til å
veilede og formidle råd til foreldrene,
spesielt ovenfor de utenlandske bru-
kerne. Og at responsen fra brukerne
enten ikke oppfattes eller kommer til
uttrykk direkte overfor helsesøster.
Muligheten til å møte brukerne der de
er, reduseres når helsesøster ikke vet
hva de trenger av helseopplysning og
hvordan brukeren opplever kommu-
nikasjon og nytteverdi. For å få kvali-
tetssikret helsestasjonstjenesten bør
metakommunikasjon, det vil si kom-
munikasjon om deltakernes opple-
velser av veiledningen, i større grad in-
kluderes i konsultasjonene (3, 23, 24).

Konklusjon
Fordi undersøkelsen har et lite omfang
vil det knytte seg usikkerhet til genera-
liserte slutninger. Vi vil likevel peke på
et tydelig tegn i forhold til brukernes
behov: Respondentene var i stor grad
fornøyd med kommunikasjon og nyt-

teverdi i grupper. Det er imidlertid en
stor prosentandel av de norske re-
spondentene som ønsker en kombina-
sjon av gruppe- og individuelle kon-
sultasjoner. Helsesøster vil på bak-
grunn av dette få vanskeligheter med å
møte respondentenes totale behov
dersom kun gruppekonsultasjoner be-
nyttes. I dag mangler begrunnelsen for
hvorfor individuelle konsultasjoner
ikke lenger skal være et fast tilbud til
alle brukere.
Det er behov for å kvalitetssikre helse-
stasjonsvirksomheten ytterligere. Vi
mener at det er viktig at det blir
gjennomført en ny landsomfattende
brukerundersøkelse, da det er over ti
år siden Bilds undersøkelser (14) ble
utført. Fokus bør være på konsulta-
sjonsformer, brukernes behov avheng-
ig av kulturell bakgrunn og hvor mye
av helseopplysningen som når frem.
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• Tro ingen som sier at det
gode livet kommer senere.
Livet kommer ikke, livet er.
Hold om og hold av!

• La ikke røttene gro fast i
jorda, de hindrer bevegelse.

Halldor Skard,
Cappelens forlag 
1987



HØYSKOLEN DIAKONOVA – HELSE-
SØSTERUTDANNING I HOVEDSTADEN

––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst og foto: Monica Larsen Donovan
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Høyskolen Diakonova har en
lang historie. I 1916 startet de
første sykepleierne utdannelsen
sin ved institusjonen som den
gang bar navnet Menighetssøs-
terhjemmet. Menighetssøstrene
var forløperne både til dagens
helsesøstre og til hjemmesyke-
pleierne, og i 2002 startet Høy-
skolen opp det første kullet med
helsesøsterstudenter. 

Diakonova er en privat høyskole
som eies av Stiftelsen Menig-
hetssøsterhjemmet, en frittstå-
ende diakoniinstitusjon innen
Den norske kirke. I tillegg til
helsesøsterutdanning tilbyr høy-
skolen bachelorgrad i sykepleie,
videreutdanning i sykepleie til
pasienter med kreftsykdom,
videreutdanning i sykepleie til
pasienter med nyresykdom, stu-
dium i kristen sjelesorg samt
årsstudium og  mastergrad i di-
akoni. Det arbeides også med å
opprette en mastergrad i syke-
pleie. Høyskolen deltar i pro-
sjekter på nasjonalt og interna-
sjonalt nivå.

Høyskolen ligger strategisk
plassert sentralt i  Oslo. 

Helsesøsterutdanningen
Helsesøsterutdanningen tilbys på del-
tid over to år og fokuserer på helsesøs-
tertjeneste i storby. Høyskolen Diako-
nova ønsker å utdanne helsesøstre
som er spesielt rustet til å møte storby-
ens spesielle krav. Helseproblemene i
storbyer gir egne utfordringer for det
helsefremmende og forebyggende ar-

beidet. Forskning viser at befolkning-
en i storbyer har en opphopning av
helseproblemer. Forurensing, vold,
fattigdom, hjemløshet og rusmisbruk
er noen aspekter ved dette. Andre ut-
fordringer er ensomhet og manglende
nettverk. Det er stor forskjell i befolk-
ningens kulturelle og sosio-økonomis-
ke bakgrunn. Høy innflytting fra
fremmede kulturer med andre skikker,
tradisjoner og språk gir også storbyen
nye utfordringer på godt og vondt.

Liv Sandnes Aabø, Turid Sundar og
Lisbeth Kvarme er ansvarlige for helse-
søsterutdanningen ved Diakonova. De
har alle lang erfaring som helsesøstre.
Utdanningen leier inn eksterne forele-
sere som er eksperter på sine felt og
det forventes at studentene deltar ak-
tivt i undervisningen. Student-    mas-
sen er variert, utdanningen kvoterer
inn mannlige studenter og har som
mål at minst 20 % av studentene skal
være under 30 år.
Helsesøsterutdanningen er delt inn i

fire hovedemner med forskjellig antall
studiepoeng.
1. Individ, gruppe, samfunn og helse.
2. Rammebetingelser.
3. Psykologiske, sosiologiske og sosial-

antropologiske emner.
4. Helsesøstertjeneste og yrkesutø-

velse.

Kull nummer tre er nå kommet godt i
gang. Høsten 2008 starter det fjerde
kullet.

Etterutdanningskurs for hel-
sesøstre
Høyskolen arrangerer også etterut-
danningskurs for helsesøstre. Noen av
kursene initieres av Diakonova, andre
settes i gang etter forespørsel. Kom-
muner og andre kan bestille skredder-
sydde kurs fra Høyskolen. Tema som
har vært presentert spenner bl.a. fra
ernæring til småbarn, barn med høy
risiko for utvikling av adferdsproble-
mer og psykiske reaksjoner i forbin-
delse md svangerskap og fødsel. Høs-
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Liv Sandnes Aabø og Turid Sundar ved helsesøsterutdanningen legger vekt på å
leie inn forelesere som er eksperter på sitt felt.



ten 2007 tilbys følgende kurs: Ungdom
med etnisk minoritetsbakgrunn –
samliv og seksualitet, (uke 38, 17. – 20.
september). Kurs i samliv, prevensjon
og seksualitet for jordmødre og helse-
søstre (p-pillekurs uke 45 5. – 9. no-
vember). Barn og ungdom som er ut-
satt for vold, seksuell utnyttelse og
overgrep, (uke 48 26. – 19. november).

De fleste kursene strekker seg over 4
dager og gir 5 studiepoeng ved innfri-
else av studiekrav. ”Kurs som går i
dybden gir helsesøster mer enn en
overfladisk kunnskap om temaet, hun
får  også konkrete verktøy til å handle
med” sier førstelektor Kari Glavin.
Hun har vært ansvarlig for å utvikle
Høyskolens kurstilbud. ”I det siste har
vi også fått en del erfaring med å ar-
rangere tverrfaglige kurs for enkelte
kommuner, noe vi har fått veldig gode
tilbakemeldinger på.” Kontaktperson
for etterutdanningskursene er Monica
Larsen Donovan, tlf. 22 98 63 70.

Etterutdanning i psykisk
helse
På oppdrag fra Sosial- og helsedirek-
toratet utarbeidet Diakonova i 2006 et
etterutdanningsprogram for helsesøs-
tre i psykisk helsearbeid for barn og
unge. Helse- og omsorgsdepartemen-
tet har gitt sin tilslutning til at etterut-
danningen skal settes i gang over hele
landet.

Etterutdanningen er foreslått til å be-
stå av tre moduler à fire dager. Diako-
nova har denne våren arrangert noen
av modulene og vil på sikt arrangere
dem på nytt. Pr. i dag tilsvarer hver en-
kelt modul i etterutdanningen hos Di-
akonova 5 studiepoeng når alle studie-
krav er oppfylt.

Doktorgrader
To av doktorgradsstipendiatene ved
Høyskolen er knyttet til helsesøsterut-
danningen. Høyskolelektor Lisbeth
Kvarme var sentral i å bygge opp hel-
sesøsterutdanningen ved Diakonova.
Hun har i mange år interessert seg for
hvordan helsesøster kan bidra i for-
hold til mobbing på skolen. Samtidig
er hun opptatt av at skolehelsetjenes-

ten trenger forskningsbaserte meto-
der. Nå holder hun på med sin doktor-
grad der hun kartlegger forholdet
mellom livskvalitet, mobbing og mes-
tringsforventning på barneskolenivå.
En av problemstillingene i avhand-
lingen hennes er å teste ut metoden
løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i
skolen. LØFT er et samtaleverktøy der
det fokuseres på løsninger og mulig-
heter. Sammen med skolehelsesøster
arrangerer hun samtalegrupper for
elevene.

Førstelektor Kari Glavins doktorgrad
omhandler fødselsdepresjoner og
hvorvidt helsesøstrene opplever bruk
av EPDS-skjemaet (Edinburgh Post-
natal Depression Scale) som en egnet
metode til bruk på helsestasjonen.
Hun ønsker å evaluere en intervensjon
helsesøstre utfører når mødrene er de-
primerte. Et delmål for studien er å
beskrive og evaluere et gjennomført
opplæringsprogram i fødselsdepresjo-
ner for helsesøstre.

Kvarme og Glavin er takknemlige for
det gode samarbeidet de har med hel-
sesøstre ute i kommunene. Uten deres
innsats ville det ikke vært mulig å dri-
ve en slik forskning.

Til sammen har Lisbeth og Kari skre-
vet flere fagbøker. I år kommer boka
”Fra tanke til handling i helsesøstertje-
nesten” der de er redaktører sammen
med professor Sølvi Helseth.

Fornøyde studenter:
Studmag undersøkelsen 2007 er Nor-
ges største studentundersøkelse. Flere
tusen studenter har svart på et utall
spørsmål om lærestedet sitt. På Diako-
nova er det Bachelorstudentene i syke-
pleie som har deltatt i undersøkelsen.
De er svært fornøyde. Høyskolen Dia-
konova scorer høyest både på pedago-
gisk og faglig kvalitet og på spørsmål
om studentene vil anbefale lærestedet
til andre. Diakonova ligger på delt fjer-
deplass med tre tiendels poeng under
Høgskolen i Førde som rager øverst av
sykepleierutdanningene i landet.

Helsesøsterstudentene er også fornøy-

de med lærestedet sitt. Stine Eugenie
Hansen og Ulf Johansson er snart fer-
dige med sitt andre semester. Studen-
tene mener helsesøsterutdanningen på
Diakonova ligger langt fremme på
mange områder. Studiet holder en høy
faglig standard og kommer tidlig på
banen ved nye utfordringer. Hansen
mener dette er svært viktig, hun sier
høyskolen er med å forebygge ved å
alltid være oppdatert. Dette er viktig
for å møte utfordringene som venter i
kommunene. Johansson trekker også
frem at høyskolen tenker nytt, bl.a. har
utdanningen gått bort fra en tradisjo-
nell hovedoppgave til fordel for å skri-
ve artikkel i stedet. Begge studentene
mener at storbyprofilen er veldig vik-
tig, befolkningen er mer sammensatt
enn før.

Overnatting:
I samarbeid med Normisjon tilbyr Di-
akonova rimelig overnatting for stu-
denter ved etterutdanningene. Et en-
keltrom med dusj, toalett og mikroovn
leies ut for kr. 375 for en natt, eller kr.
265 pr natt for to eller flere netter. Se
hjemmesidene for mer informasjon
om dette tilbudet.

Nettsider
Gå inn på nettsidene til Høyskolen for
mer informasjon om Diakonovas til-
bud: www.diakonova.no
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• La ikke tanken på målet få

overskygge gleden ved å

være underveis.

Halldor Skard,
Cappelens forlag 
1987



Helsesøstre tar mange faglige valg hver
dag. Kunnskapssenteret ønsker å støt-
te dere i de valgene ved å gjøre det let-
tere å finne og bruke god forskning.

Dere møter mange spørsmål i løpet av
en arbeidsdag. Gravide, barn, ung-
dom, foreldre, befolkningen og samar-
beidspartnere stiller ulike faglige
spørsmål. Dere jobber målbevisst, ut-
arbeider planer for helsesøstertjenes-
ten, prioriterer og fordeler ressurser.
Hvordan kan vi vite at vi gjør de rikti-
ge tingene? Og hvordan kan vi vite at
vi gjør de riktige tingene på riktig
måte? I flommen av stadig ny kunn-
skap og stort arbeidspress er det nær-
mest umulig å holde seg faglig oppda-
tert.

Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten
Kunnskapssenteret er opp-
rettet for å hjelpe blant an-
dre dere helsesøstre å hånd-
tere den overveldende in-
formasjonsflommen. Vi
oppsummerer forskning om viktige
områder i helsetjenesten, særlig spørs-
mål om hvilke tiltak som virker og
hvordan de virker. I tillegg formidler
vi kunnskap og underviser for å gjøre
det lettere for helsepersonell å finne,
vurdere og bruke forskning. Vi jobber
for alle som tar beslutninger i helsetje-
nesten: helsepersonell, ansatte i for-
valtning og pasienter/brukere.

Hjelp oss med viktige spørs-
mål
Rent praktisk oppsummerer vi forsk-
ning på oppdrag fra våre målgrupper.
Skal vi være nyttige for helsesøstre, er
vi avhengige av dere. Dere må formid-
le behov og hjelpe oss å prioritere vik-
tige temaer innen helsefremmende og
forebyggende arbeid. Dere vet hvor

skoen trykker og hvilke spørsmål det
er viktig å finne svar på.

Til nå har vi fått få oppdrag direkte fra
helsesøstertjenesten, men vi har gjort
flere oppsummeringer som kan være
aktuelle for dere.

Bør barn og unge veies oftere?
I vår har spørsmålet om høyde- og
vektmålinger vært særlig aktuelt. Sosi-
al- og helsedirektoratet (SHdir) holder
på å utarbeide nye retningslinjer for
høyde- og vektmålinger i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. De øn-
sker å innføre flere rutinemessige må-
linger.

Mange spørsmål melder seg når vi skal
vurdere nytten av å måle høyde og
vekt:

Hva er hensikten ved å måle? Hva er
virkningen?
Hvilke barn bør måles – og når? 
Kan måling trigge til utvikling av spi-
seforstyrrelser eller skade? 
Hva er gode målemetoder? 
Er måling viktigere enn andre oppga-
ver? 
Kunnskapssenteret konsulterer og

samarbeider alltid med fagfolk når vi
oppsummerer forskning. Skal vårt ar-

beid være nyttig for dere ute i praksis,
er vi avhengige av dialog med dere
som kjenner tjenesten.

Både helsesøstre, leger og ernæringsfy-
siolog deltok aktivt gjennom hele pro-
sessen i prosjektet høyde-vekt.

Denne oppsummeringen av forsk-
ningen er et av flere ledd i det vi kaller
kunnskapsbasert praksis.

Kunnskapsbasert praksis
Vår fagutøvelse, rammeverk som ret-
ningslinjer og faglige veiledere stiller
krav om kunnskapsbasert praksis.
Kunnskapsbasert praksis innebærer å
basere fagutøvelsen på pålitelig og re-
levant forskningsbasert kunnskap, og
integrere denne kunnskapen med hel-
searbeidernes kunnskap, teori og erfa-
ring, med lovverk, verdier og ressurser
og med brukernes kunnskap og prefe-
ranser.
For helsearbeidere er det viktig å kun-
ne skille mellom pålitelig og ikke påli-
telig informasjon. Foreldre og barn på
helsestasjonen, skoleelever og ung-
dommene som oppsøker helsestasjon
for ungdom, trenger kunnskap for å
kunne ta informerte valg. Ikke all in-
formasjon er god informasjon.

Å jobbe kunnskapsbasert kan beskri-
ves som en prosess med seks ulike
trinn:
1. Erkjenne behov for informasjon
2. Formulere spørsmål 
3. Søke etter litteratur 
4. Vurdere forskningsbasert kunnskap 
5. Vurdere kunnskapen opp mot an-

nen informasjon som skjønn, verdi-
er og preferanser.

6. Implementere og evaluere

I prosjektet høyde-vekt erkjente SHdir
behov for informasjon. Kunnskaps-
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senteret fant all forskning som fantes
på spørsmålene om høyde- og vekt-
målinger. Vi vurderte og silte ut den
gode forskningen, oppsummerte re-
sultatene, konkluderte og gjorde
forskningen tilgjengelig.

I samarbeid med blant andre dere, for-
setter direktoratet videre med trinn
fem og seks. Dere skal beslutte, utar-
beide og implementere den nye ret-
ningslinjen.

Andre interessante temaer
Vi har laget flere andre rapporter som
er aktuelle for dere:
Røykeforebyggende tiltak blant barn
og unge, Virkninger av snus, Svanger-
skap og psykisk helse, Tiltak for opp-
følging av for tidlig fødte, Samsoving,
smokk, amming og krybbedød – fin-
nes det en sammenheng?, Aldersvur-
dering av mindreårige asylsøkere,
Forebygging og behandling av spise-
forstyrrelser, Forebygging av selv-
mord.

Vår konklusjon på høyde-vekt pro-
sjektet, resultatene og hvordan vi kom
fram til dem, finner dere i rapporten
under ”publikasjoner” på Kunnskaps-
senterets nettside:
http://www.kunnskapssenteret.no
Mer om alt dette og hva Kunnskaps-
senteret kan tilby, finner dere også på
våre nettsider.

En annen del av Kunnskapssenteret er

Helsebiblioteket. Helsebiblioteket er
en gratis tjeneste på internett for hel-

sepersonell over hele landet. Helsesøs-
tre får adgang til mye god faglig kunn-
skap, som kan hjelpe dere til å ta infor-
merte beslutninger i deres travle hver-
dag.

Tidskrifter og databaser
Per i dag får dere tilgang til over 1500
helse- og sosialfaglige tidsskrifter og til
de mest relevante databasene, hvor
dere finner norsk og internasjonal
forskning. For helsesøstre og andre
som har dårlig tilgang til bibliotektje-
nester, er dette tilbudet særlig nyttig.
Dere får også god veiledning i bruk av
databasene og forklaring på hva ord,
utrykk etc. betyr.

Emnebibliotek
Emnebibliotekenes mål er å gjøre
dagsaktuell kunnskap lett tilgjengelig
for dere i deres praktiske hverdag. Em-
nebiblioteket Psykisk helse ble førts
lansert. Der kan dere søke på alt fra A

til Å innen temaet. Flere emnebiblio-
tek ligger nå i startgropa; om folke-
helse, legemidler, forgiftninger og
kreft.

Andre ressurser
Videre inneholder helsebiblioteket ak-
tuelle lover, forskrifter, retningslinjer
og veiledere for helsetjenesten. Dere
finner blant annet smittevernhåndbo-
ka, fellesekatalogen og helsestatistikk.
Helsebiblioteket finner dere på nett-
adressen: http://www.helsebibliote-
ket.no 

Vi trenger god dialog
Skal Kunnskapssenteret være til nytte
og hjelp for helsesøstrene, er vi av-
hengige av en god dialog. Vi må lytte
til hverandre, forsøke å forstå hveran-
dre, bruke hverandre og jobbe sam-
men for bedre kvalitet og god helse i
befolkningen.

Lettar no .….

Sommarfuglen lettar no
frå isbreen –
den klarte seg
mot alle kalde vintrar

Kenneth Sivertsen

Stille flyg han inn
i solvarmen
og kjenner,
han er heime
Men no veit han:
Det er to heimar –
ein kald og ein varm 
Så kursen er klar .....



Kl. 08.45 Åpning ved leder av Lands-
gruppen av helsesøstre Astrid Gryde-
land Ersvik.
Sak nr 1:Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak nr. 2: Godkjenning av saksliste.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak nr. 3: Valg av ordstyrere. Vedtak:
Eli Taranger Ljønes og Kirsten Mo-
stad Pedersen.
Sak nr. 4: Valg av tellekomité. Vedtak:
Karin Siljehaug, Berit Lemme, Reidun
Grødum, Bjørg Lia, Hilde Nordal, Si-
grid Vigerstøl, Lise Jorun Børtinghus,
Constanse L. Nyhus, Kirsten Flor
Lindboe, Brit Ottersland.
Sak nr. 5: Registrering av stemmebe-
rettigede. Det ble på dette tidspunkt
registrert 178 stemmeberettigede.
Sak nr.6: Valg av referenter. Vedtak:
Torun Rundhovde Mørenskog og Hil-
deborg Lund.
Sak nr. 7: Oppnevning av 3 medlem-
mer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Astrid Grydeland Ersvik,
Randi Eidem Solem og Britt M. Han-
sen.
Sak nr. 8: Valg av resolusjonskomité.
Vedtak: Anita Skjellerud, Astrid Her-
mansen Paulsen og Cecilie Dang-
mann.
Sak nr. 9: Forslag til forretningsor-
den. Vedtak: Styrets forslag godkjent
og vedtatt.

Sak nr. 10: Resolusjoner:
1. Nasjonalt utviklingssenter for hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
skal være det viktigste og mest til-
gjengelige helsetilbudet for barn og
unge. Helsesøster er den mest sentrale
fagpersonen i denne tjenesten.
Vi opplever i dag at store deler av ut-
viklingen av helsestasjons- og skole-
helsetjenesten, styres av andre faglige
aktører enn helsesøstere. Det er i stor

grad legevitenskapelige miljø, region-
senter for barn og unges psykiske
helse, regionsenter for barnevern og
pedagogiske miljø med flere, som set-
ter agendaen i en tjeneste der helse-
søster burde være den selvsagte leder
og fagperson. Dette opplever vi som
et klart paradoks.
Helsesøstere er dessuten under et sta-
dig økende press, hvor andre faggrup-
per ønsker å overta flere av våre kjer-
neoppgaver. Det er derfor av vesentlig
betydning at helsesøstere markerer
seg som tydelige og sterke på eget fag,
og at de har en ledende, tydelig og
faglig posisjon i utviklingen av det
tverrfaglig samarbeidet. Det er natur-
lig at helsesøster leder et slikt senter
for utvikling av helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten.
Vi mener at NSFs Fagpolitiske avde-
ling og LaH sammen, må utarbeide
en strategi for å oppnå dette, og sørge
for at helsesøstrene blir premissleve-
randører i utviklingen av egen tjenes-
te.
Landsgruppen av Helsesøstere, samlet
til Generalforsamling i Arendal 26.
april 2007, ber NSFs Forbundsstyre og
Fagpolitisk avdeling om – i nært sam-
arbeid med Landsgruppen av Helsesøs-
tere – å arbeide målrettet for oppret-
telse av et nasjonalt utviklings- og
kompetansesenter for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

2. Storbysatsing
De største byene opplever økt tilflyt-
ting og økte fødselstall.Dette innebæ-
rer at barnetallet hver helsesøster har
ansvar for å følge opp, er stadig sti-
gende, uten at det følger økte perso-
nellressurser med.
• Liggetiden på de store barselavde-

lingene kuttes stadig, noe som med-
fører at stadig flere sendes hjem
uten at amming eller foreldretrygg-

het er godt nok etablert. Dette stil-
ler krav til raskere og hyppigere
kontakt fra helsestasjonens side.

• Hjembesøket nedprioriteres fordi
det i første omgang tar mer tid enn
en konsultasjon på helsestasjonen.
Dette er bekymringsfullt, da hjem-
besøk er den viktigste innfallsvinke-
len til en god kontakt med familien,
og gir et bilde av familien og opp-
vekstvilkårene for barnet, som man
vanskelig får på andre måter.

• De største byene, og særlig Oslo,
har en stor andel familier med mi-
noritetsbakgrunn. Disse familiene
trenger tettere oppfølging, man har
behov for bruk av tolk, et tverrfaglig
samarbeid og ikke minst ekstra tid
til å ivareta disse brukerne. Dette er
primærforebyggende tiltak, som på
sikt vil gi en samfunnsøkonomisk
gevinst.

• Det er til dels store sosiale ulikheter
innenfor de største byene i forhold
til levekår og helse. Eksempelvis va-
rierer forventet levealder med opp
til 12 år mellom ulike bydeler i
Oslo.

• Denne problematikken oppleves i
varierende grad også på landsbasis.
Storbysatsingen bør også gjelde an-
dre kommuner med storbyproble-
matikk.

Med bakgrunn i dette ber Landsgrup-
pen av Helsesøstere, samlet til General-
forsamling i Arendal 26. april 2007,
Helse- og omsorgsdepartementet ved
minister Sylvia Brustad om å vurdere
en egen storbysatsing innenfor helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten.

Vedtak: begge resolusjoner vedtatt
med de innkomne endringsforslag.
(Resolusjon 1 enstemmig, resolusjon
2 mot 66 stemmer).

Sak nr. 11: Årsberetning 2006.
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LaHs styre fremla årsberetningen:
Medlemmer
1.1Ordinære medlemmer pr. 31.12.06: 2480
Medlemmer i utlandet: 3    
Nye medlemmer: 183
Medlemskontingent kr. 300.-
1.2 Æresmedlemmer: 0    
2.1 Landsgruppens organisering
Landsgruppens styre pr. 31.12.06:
Leder: Astrid Grydeland Ersvik
Nestleder: Anita Skjellerud
Kasserer: Unni Tranaas Vannebo
Styremedlem: Kjerstin Møllebakken
Styremedlem: Reidun Fagervik 
1.varamedlem: Astrid Seim Realfsen
2. varamedlem Rigmor Høye
3. varamedlem: Åse Gjengedal Knudsen 
1.vara kalles inn til alle styremøtene.
2.2 Det er avholdt 5 styremøter i 2006.
2.3 Lokalgrupper
2.3.1 Østfold
Leder: Rita Eikeland Krogstad
Medlemmer: 117
Styremøter: 13. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: ”Livet” 2 : Faglig veiledning
2.3.2 Oslo
Leder: Gunn Quamme
Medlemmer: 253
Styremøter: 10. Medlemsmøter/Faglig Fo-
rum: 3.
Tema: 1:PMTO. 2: Doping. Fys. Mishand-
ling av barn. 3: Veileder syn/hørsel, barn i
medieverden, gruppeledelse.
2.3.3 Akershus
Leder: Torunn Stenstad
Medlemmer: 254
Styremøter: 11. Medlemsmøter: 2 
Tema: 1: Hva har vi i verktøykassa vår (ar-
beidsmetoder). 2: Selvskading, skilsmisse-
grupper, helsesøster som veileder.
2.3.4 Hedmark
Leder: Cecilie Ruud Dangmann
Medlemmer: 97
Styremøter: 5. Medlemsmøter:3.
Tema: Helsesøsterrolle/identitet. Vaksiner.
2.3.5 Oppland
Leder: Rigmor Høye
Medlemmer: 94
Styremøter: 6. Medlemsmøter: 3
Tema: 1-2: Godt samliv. 3: Endringer i vak-
sinasjonsprogrammet.
2.3.6 Buskerud
Leder: Rita Bjørnstad
Medlemmer: 120
Styremøter: 6. Medlemsmøter: 2.
Tema: 1:ADHD. 2: Gruppe som metode,
normalutvikling av syn hos barn
2.3.7 Vestfold
Leder: Liv Horpestad
Medlemmer: 112
Styremøter: 8. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Rusmiddelarbeid i forhold til for-
eldre i helsestasjon og skole. 2: Veileder
syn/hørsel/språk, enurese.
2.3.8 Telemark
Leder: Åse Saxegaard
Medlemmer: 103

Styremøter: 4. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Kosthold/spisevaner hos ungdom.,
astmaskolen, kommunikasjon med flykt-
ninger ved bruk av tolk, samarbeidsmodell
vedr. ADHD. 2: ”…og bedre skal det bli”.
2.3.9 Aust-Agder
Leder: Britt M. Hansen
Medlemmer: 55
Styremøter: 7. Medlemsmøter: 1 (2)
Tema: 1: Utviklings- og kommunikasjonste-
ori, påbygningsseminar over 6 dager. 2. Ref.
fra kongress
2.3.10 Vest-Agder
Leder: Irene Hagen
Medlemmer: 91
Styremøter: 7 (+ 6 lokale småmøter). Med-
lemsmøter: 2
Tema: 1: Astma-allergi, hva så? 2: ”Med oss
selv som redskap”
2.3.11 Rogaland
Leder: Nina Hurlen 
Medlemmer: 197
Styremøter: 9. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Info fra kongressen. 2: Grupper og
gruppeprosesser
2.3.12 Hordaland
Leder: Astrid Hermansen Paulsen
Medlemmer: 228
Styremøter: 13 (inkl. redaksjonsmøter).
Medlemsmøter: 3. Medlemsbrev: 3.
Tema: 1: Godt samliv, barn som pårørende
– hvem ser og hvem tar ansvar? 2: Samar-
beid mellom NSF kreftspl. Og Kreftfor-
eningen. 3: ICDP og DUÅ (foreldreveiled-
ning)
Redaksjon for Helsesøstre 3-2006.
2.3.13 Sogn og Fjordane
Leder: Grethe Dahl Sandven
Medlemmer: 66
Styremøter: 6. Medlemsmøter: 2.
Tema: 1: Gravide og nyfødte med fokus på
omsorgsovertakelse. 2: Overvekt hos barn.
2.3.14 Møre og Romsdal
Leder: Anita Kvalsvik
Medlemmer: 135
Styremøter: 5. Medlemsmøter (regionsmø-
ter): 2. Medlemsbrev: Helsestikka 3.
Tema: Barn og media 2: Webster - Stratton
Kurs: 2. Tema: 1: Endringer i vaksinasjons-
programmet. 2: Samtalegrupper for skils-
missebarn (P.I.S.)
2.3.15 Sør-Trøndelag
Leder: Guri Giæver Eevensen
Medlemmer: 150
Styremøter: 6. Medlemsmøter: 3
Tema: 1:Helsesøsteridentitet. 2: KISS/KIDD.
3: Homestart
Redaksjon for Helsesøstre 1-2006
2.3.16 Nord-Trøndelag
Leder: Randi Eidem Solem
Medlemmer: 89 (+2)
Styremøter: 6. Medlemsmøter (fagdager):
3.
Tema: 1:SATS. 2: Språk 4. 3: Webster - Strat-
ton
2.3.17 Nordland
Leder: Eli Taranger Ljønes

Medlemmer: 132
Styremøter: 4. Medlemsmøter: 2.
Tema 1:Kommunikasjon i helsesøstertjenes-
ten. 2: Språkutvikling, syn og hørsel.
Medlemsbrev: Helsetrøya 4.
Redaksjon for Helsesøstre 2-2006.
2.3.18 Troms
Leder: Elin Johanne Andersen
Ikke mottatt årsmelding for 2006. (Årsmel-
ding mottatt etter frist – tilføyd sakspapi-
rene)
Medlemmer: ikke innmeldt (114)
Styremøter: 4. Medlemsmøter: 2 fagdager
Tema: ikke oppgitt
2.3.19 Finnmark
Leder: Kjerstin Møllebakken
Medlemmer: 54
Styremøter: 5 (telefonmøter). Medlemsmø-
te/fagdager: 1 (2)
Tema: 1: Helsesøsters identitet. 2: Skilsmis-
segrupper (P.I.S)

Faggruppelederkonferanse 1 ble av-
holdt 24. april i forbindelse med
LaHs 
Generalforsamling på Quality Hotell,
Sarpsborg. Informasjon fra fylkene og
LaH-styret.
Faggruppelederkonferanse 2 ble av-
holdt 14.november i Oslo der vi drøf-
tet aktuelle saker fra faggruppene.
Innlegg om ”Utviklingsfremmende
samtaler” ved Edel Bratlie og Kristin
Olaisen. Dialog rundt
tverrfaglighet/styrke egen faglighet.
Fagpolitisk avdeling i NSF deltok med
tema som avviksregistrering, hvilke
avvik bør dokumenteres og hvordan,
normtall, veiledningshonorar for stu-
denter, omorganiseringer/nedskjæ-
ringer i kommunene; konsekvenser
for helsesøstre. Hvordan argumentere
for våre stillinger og vår tjeneste? 
Konferansen ble holdt i forbindelse
med LaH seminaret ”Adoptivfamili-
en” den15.november, hvor blant an-
net LaHs Adoptivfamilien - Veiviser
for helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten samt foreldrehefte, ble presentert.
Landets fremste forelesere på tema
adoptivbarn bidro sammen med
adopsjonsorganisasjonene og godt
over 100 deltagere.

Landsgruppens virksomhet:
Virksomheten har vært knyttet opp
til handlingsplanen vedtatt på GF
2006.
NSF LaHs Handlingsplan for 2006
var utformet med innsatsområder og
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mål tilsvarende NSFs strategiplan for
perioden 2005-2007.
Under hvert innsatsområde og ho-
vedmål, er delmål med gjennomførte
tiltak oppført 
(tiltak i uthevet skrift).
Overordnet målsetting:
NSF LaH er en tydelig aktør i
debatten om helsefremmende
og forebyggende tjenester til
barn og unge

INNSATSOMRÅDE: Arbeidstid og
arbeidsmiljø muliggjør høy yrkesdel-
takelse i alle livsfaser
Mål: Helsesøstre har rett til full stil-
ling 
Tiltak:
1. Utarbeide argumentasjon for hele

stillinger, som legges ut på nettsi-
dene
Ikke gjort spesifikt for LaH da det-
te har vært tema på NSFs nettsi-
der.
INNSATSOMRÅDE: Bemanning,
kompetanse og kvalitet i helsetje-
nesten
Mål: En Helsesøstertjeneste som er
ansvarlig, kompetent og bemannet
til å sikre en høy kvalitet på tjenes-
tene 

Tiltak:
1. Samarbeide med NSF Fagpolitisk

avdeling for å få gjennomført sen-
trale normer for dimensjonering av
helsesøstertjenesten.
Forslag til mal for beregning av
normtall/dimensjonering fra Ber-
gen oversendt alle faggruppeledere
for videre distribusjon til kommu-
nene.
Artikkel i Helsesøstre 3-2006.

2. Være pådrivere på at økningen i
helsesøsterårsverk følges opp i hen-
hold til Opptrappingsplanen for
psykisk helse 
Fulgt opp gjennom møter med til
ShDir, NSF Fagpol. avdeling, me-
dia.
Skriftlige innspill til ShDir, NSF.

3. Synliggjøre og dokumentere beho-
vet for helsesøsterressurser i kom-
munene
Se pkt. 2. En rekke innspill i media
har belyst tema. Tatt opp i flere
samarbeidsfora.

4. LaH profilerer veiledning for helse-
søstre, gjennom å oppfordre til å
etterspørre veiledningstilbud ved
nyansettelser i helsesøsterstillinger,
oppfordre til veiledningsnetverk og
profilere veiledning i medlemsblad
og på nettsidene.
Belyst i kartleggingsundersøkelse
gjennomført av SINTEF
helse/LaH/ShDir.

5. Eksempler på gode brukerundersø-
kelser og brukermedvirkning legges
på nettsidene.
Ikke gjennomført pga. mangel på
tilsendte eksempler.

INNSATSOMRÅDE: Prioriterings-
spørsmål og finansiering av helsetje-
nesten
Mål: Et ressursmessig grunnlag som
muliggjør en faglig og etisk forsvarlig
helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Tiltak:
1. Arbeide for at helsestasjons- og

skolehelsetjenesten fortsatt skal
være en lov-/ forskriftsfestet tjenes-
te i kommunene.

2. Arbeide for at helsesøstre får refu-
sjons- og rekvireringsrett innen av-
talte områder, samt henvisningsrett
innen enkelte spesialistområder
(videreført)
Anbefalt utvidet forskrivningsrett
for p-piller til aldersgruppen opp
til 25 år.

3. Være en tydelig aktør i priorite-
ringsdebatten, og bidra til at det
settes fokus på helsefremmende og
forebyggende tjenester til barn og
unge (kontinuerlig)

4. Markedsføre helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten som det mest sen-
trale lavterskeltilbudet til barn og
unge og deres familier.
Ny brosjyre ”Helsesøster – mer
enn et sprøytestikk”
Brev til Barneombudet
Veiviser for adoptivbarn + forel-
drehefte
Barnehelseprisen 2006. Media

INNSATSOMRÅDE: Organisering og
ledelse av helsetjenesten
Mål: Helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten ledes av helsesøstre der helse-
søsterfaglig kunnskap og innsikt

innebærer en positiv forskjell for bru-
kerne
Tiltak:
1. Være pådrivere for at helsesøstre

tar lederansvar slik at tjenesten ut-
vikles med basis i en faglig forsvar-
lig tjeneste.

2. Være pådrivere for at helsesøstre i
lederposisjoner har rammebeting-
elser som sikrer at de kan utøve le-
delse.

3. Være pådrivere for at helsesøstre
med lederansvar sikres støtte, kom-
petanseheving og faglig oppdate-
ring, tilpasset sitt nivå og særlige
utfordringer.
1-3: Kontinuerlig støtte og rådgiv-
ning til medlemmer i utsatte leder-
posisjoner
Innlegg om temaet på ulike konfe-
ranser
Artikkel om fagledelse lagt på nett-
siden

4. Være pådrivere for at helsesøstre
med lederansvar sikrer en kontinu-
erlig utvikling av personalet i form
av faglig fordypning, kompetanse-
hevning og etter- og videreutdan-
ningstiltak.
(videreføres). Belyst gjennom kart-
leggingsundersøkelsen i regi av
SINTEF Helse/LaH/ShDir.

5. Planlegge lederkonferanse og søke
midler i samarbeid med faggrup-
pen av sykepleieledere. Gjennom-
føring av konferanse i nov-2007.

6. Bidra til gode rutiner i samarbeidet
mellom 1. og 2.linjetjenesten
(videreført)
Deltagelse i ulike prosjekt som
Gjennombruddsprosjektet ADHD,
Referansegruppen for ADHD,
Tourette og Narkolepsi, Gruppe
for utarbeidelse av nasjonale ret-
ningslinjer for oppfølging av for -
tidlig fødte, Ammevennlig helse-
stasjonen, Veileder psykisk helse
for barn og unge i kommunene,
med flere.

INNSATSOMRÅDE: Integrere like-
stillingsperspektivet i NSF LaHs poli-
tikk og virksomhet
Mål: Større andel menn og personer
med minoritetsbakgrunn i helsesøs-
teryrket
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Tiltak:
1. Markedsføre helsesøsteryrket som

et attraktivt og fremtidsrettet yrke
for både kvinnelige og mannlige
sykepleiere, og for sykepleiere med
minoritetsbakgrunn
Informasjon til avgangskullene ved
sykepleierutdanningene, ved den
lokale faggruppen i fylket.
LaH har utarbeidet datapresenta-
sjon til bruk for lokale faggrupper.

2. Påvirke helsesøsterutdanningene til
å kvotere menn

INNSATSOMRÅDE: Lønn
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er
synliggjort og verdsatt
Tiltak:
1. Gi faglige innspill overfor NSFs

forhandlingsavdeling og beslut-
tende myndigheter

2. Legge grunnlag for lønnsmessig ut-
telling for helsesøstre ved spesia-
listgodkjenning og ved klinisk fag-
stige
Opprettet egen gruppe som arbei-
der med forslag til spesialistgod-
kjenning (videreført) 
Informasjon om klinisk spesialitet
i Helsesøstre 2 - 2006 og på nettsi-
dene.
Representert i godkjenningskomi-
teen for klinisk spesialitet.

3. Forslag til argumentasjon i lønns-
forhandlinger legges ut på nettsi-
dene (gjort 2007)

4. Oppfordre helsesøstre til kontakt
med tillitsvalgtapparatet, både lo-
kalt og på fylkesnivå. Informasjon
via e-postsystemet

5. Oppfordre helsesøstre til å være
plasstillitsvalgte

INNSATSOMRÅDE: Fagutvikling,
forskning og utdanning
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er i
tråd med brukernes behov og kravene
i helsetjenesten. Kontinuerlig utvik-
ling av helsesøstertjenestens teoretiske
fundament.
Tiltak:
1. Etablere et fast samarbeid med hel-

sesøsterutdanningene i forhold til
etterutdanningstilbud
Etablert samarbeid med Høysko-
len Diakonova som nå tilbyr flere

etterutdanningstilbud for helsesøs-
tre. Andre høyskoler følger opp.
Arbeid med fast oppdateringspro-
gram følges opp.
Repr. i gruppe i regi av ShDir for å
utarbeide etterutdanningstilbud i
psykisk helse for helsesøstre.

2. Samarbeide med NSF fagpolitisk
avdeling og høgskolene for å eta-
blere mastergrads-programmer for
helsesøstre
Deltar i nettverk vedr. mastergrad
i regi av Sentralt Fagforum (eta-
blert i 2006).

3. Sammen med NSF vurdere god-
kjenningsordning for praksisplas-
ser og veiledningskompetanse for
praksisveiledere.

4. Sørge for at kurs/konferanser i
LaHs regi er godkjente som merit-
terende til klinisk spesialist
Alle fylkesledere er informert om
dette, og oppfordres til å søke alle
kurs som meritterende.

5. Være høringsinstans i forhold til
utarbeiding av høgskolenes fagpla-
ner for helsesøsterutdanningene 
Etablert fast samarbeid med helse-
søsterutdanningene.

6. Være pådriver for etablering av et
nasjonalt forsknings- og utviklings-
senter for helsestasjons- og skole-
helsetjenesten
Saken frontet innad i NSF og utad,
spesielt mot ShDir og HOD.

7. Samarbeide med andre organisa-
sjoner og fagmiljøer om
temaer/områder innen våre fagom-
råder
Deltar i en rekke samarbeidsfora
(se egen oversikt).

8. Ivareta nordisk og internasjonalt
samarbeid
Deltagelse i Nordisk Samarbeid.

9. Bidra til formidling av aktuelle
forskningsresultater
Gjøres primært gjennom vår nett-
side og medlemsblad.

10. Bidra til at det er sammenheng
mellom forskning, fagutvikling og
utdanning og at utøvelsen av helse-
søsterfaget bygger på kunnskaps-
og erfaringsbasert praksis
Opprettet fagstipend.

11. Være i kontinuerlig kontakt med
sentrale myndigheter om utdan-

ningskapasitet og kommunenes be-
hov for helsesøstre

INNSATSOMRÅDE: Holdninger og
handlinger i et flerkulturelt samfunn
Mål: Helsesøstre har kompetanse til å
møte det etniske og kulturelle mang-
foldet
Tiltak:
1. Formidle relevant kunnskap og in-

formasjon via Helsesøstre og nett-
sidene (videreført)

2. Være pådriver til metodeutvikling i
forhold til tjenester rettet mot fler-
kulturelle barn, unge og deres fa-
milier (videreført)
Sendt ut forespørsel om benyttede
metoder til lokale faggruppele-
dere/ medlemmer.

INNSATSOMRÅDE: Tillitsvalgte og
medlemmer
Mål: LaH tilbyr medlemmene et ak-
tivt og faglig fellesskap
Tiltak:
1. Gjennomføre kongress i samarbeid

med lokale arrangører
Kongress i Sarpsborg april 2006
med rundt 300 deltagere

2. Arrangere en landsdekkende kon-
feranse
Adoptivfamilien – 15.11.06.- 100
deltagere.

3. Gi ut tre nummer av tidsskriftet
Helsesøstre 
(videreført) av redaksjoner i Sør –
Trøndelag, Nordland og Horda-
land.

4. Ha en aktiv og oppdatert med-
lemsside på nettet

5. Yte medlemsservice via fylkesledere
og LaH-styret

6. Oppdaterte e-postlister til med-
lemmene

7. Utvikle og profilere merkevaren
LaH
Merkevarebygging i samarbeid
med NSF (nye nettsider).
Revidert logo.
Påbegynt felles brosjyre om fag-
grupper i NSF (SF)

LaH har gitt høringsuttalelser vedrø-
rende:
1. Ny vaksinasjonsforskrift, 06-2006
2. Nasjonal helseplan, 06-2006
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3. Handlingsplan for bedre kosthold
2007-2011, 08-2006

4. Sosiale ulikheter i helse, HOD, 10-
2006

5. Psykisk helsearbeid for barn og
unge i kommunene, veileder, 12-
2006

LaH har gitt innspill til NSF, myndig-
heter og samarbeidspartnere vedrø-
rende:
NSF:
• En rekke medlemsspørsmål- mange

knyttet til omorganisering/ledelse 
• Helsestasjons- og skolehelsetjenes-

ten, ressurser
• Veiledningshonorar for studenter
• Screening av psykisk helse
Stortinget:
• Seksuell og reproduktiv helse blant

ungdom (tverrpolitisk kvinnegrup-
pe)

• Statsbudsjettet 2007, innspill via
NSF (Helse- og omsorgskomiteen)

Helse- og omsorgsdepartementet:
• Skolehelsetjenesten (brev fra NSF)
Sosial- og helsedirektoratet:
• Helsesøstres kompetanse/psykisk

helse
• Tverrfaglighet/helsestasjons- og

skolehelsetjenesten
• To- og fireårskontroller lagt til bar-

nehager
Barneombudet:
• Helsestasjons- og skolehelsetjenes-

ten, ressurssituasjon
LaH har gitt innspill til media i føl-
gende saker:
• Skolehelsetjenesten, kronikk sam-

men med Barneombudet
• Flere doser helsesøster, tilsvar Ber-

gens Tidende
• Munnpleien 2-2006
• Dagens Medisin, sponsing
• Busy Baby i byen, Oslopuls
• Søvn, mamma 1-2006
• En rekke artikler og innlegg i nasjo-

nale, regionale og lokale aviser som
omtaler helsesøster og vårt arbeid,
spesielt fokus på skolehelsetjenesten

• Div. artikler og kommentarer i Sy-
kepleien

• TV - og radioinnslag, spesielt om
skolehelsetjenesten

LaH har vært representert i følgende
råd, utvalg og faglige grupper:
1. Spesialistgodkjenning for helse-

søstre v/fra styret: Astrid Gryde-
land Ersvik. I tillegg Bodil Erdal,
Greta Jentoft, Kari Glavin, Mari-
anne Vollen Westerhus, Toril Øk-
land, Ragnhild Sollesnes, samt
Wenche Jensen og Berit Berg fra
NSF.

2. Sentralt Fagforum og Arbeidsut-
valget til SF, NSF v/ Astrid Gryde-
land Ersvik

3. Forum for Barnekonvensjonen
v/Kirsten Jagmann

4. UNICEF Norges arbeidsutvalg
v/Inger Lise Olsen

5. Gjennombruddsprosjektet ADHD
v/Unni Tranaas Vannebo

6. Referansegruppen for ADHD,
Tourette og Narkolepsi v/Unni
Tranaas Vannebo

7. Referansegruppen for God Start,
BuFDir v/Astrid Grydeland Ersvik

8. Arbeidsgruppe for Foreldreveiled-
ningsprogrammet, BuFDir v/As-
trid Grydeland Ersvik

9. Ammevennlig helsestasjon, Nasjo-
nalt Ammesenter v/Sonja Edvard-
sen, Bente Wiborg

10. Faglig Forum for helsesøstre som
arbeider med smittevern v/ Mone
Tsahai Kildal

11. Referansegruppe til Forbrukerrå-
dets prosjekt ”Produktsikkerhet
og miljøvalg” v/ Toril Berg Røn-
ning

12. Norsk Tannverns kontaktutvalg v/
Nina Misvær

13. Økt flerfaglighet i kommunalt
psykisk helsearbeid. Norsk psyko-
logforening v/ Reidun Fagervik og
Astrid Grydeland Ersvik

14. Åpningskonferanse Barn og Asth-
ma, v/Reidun Fagervik

15. Rådgivende gruppe, utredning av
bruk av HPV-vaksine, Folkehel-
seinstituttet v/Kjerstin Møllebak-
ken

16. Arbeidsgruppe Rotavirus, Folke-
helseinstituttet v/ Anita Skjellerud
og Astrid Seim Realfsen

17. Arbeidsgruppe for vurdering av
bruk av Hep B-vaksine, Folkehel-
seinstituttet v/ Mone Tsahai Kildal

18. Prosjekt Rosa kompetanse, ShDir
v/ Astrid Grydeland Ersvik og
Mona Flatvad

19. Videreutdanning i psykisk helse-

arbeid for barn og unge, ShDir v/
Reidun Fagervik

20. Gruppe for utarbeidelse av nasjo-
nale retningslinjer for oppfølging
av for-tidlig fødte, ShDir v/Unni
Tranaas Vannebo

21. Faglig rådgivende gruppe i ShDir
v/Astrid Grydeland Ersvik, Kari
Glavin

22. Idèkonferanse vedr. unge voksne
og seksualitet, ShDir v/ Kjerstin
Møllebakken

23. Idekonferanse vedr. seksuelle
overgrep, ShDir v/ Astrid Seim
Realfsen

24. Idekonferanse vedr. etnisitet og
seksuell helse, ShDir/ Høyskolen
Telemark v/ Kjerstin Møllebakken

25. Arbeidsgruppe ny veileder veiing
og måling, ShDir v/ Reidun Fa-
gervik

26. Referansegruppe ny veileder
veiing og måling, ShDir v/ Sigrid
Vinsjansen og Turid Sundar

27. Arbeidsgruppe Nasjonale ret-
ningslinjer overvekt/fedme, ShDir
v/ Cecilie Dangmann

28. Referansegruppe Nasjonale ret-
ningslinjer overvekt/fedme, ShDir
v/ Eli Kjesbu og Gunnfrid Boge

29. Veileder psykisk helsearbeid barn
og unge, ShDir v/ Reidun Fager-
vik

30. Arbeidsgruppe kartleggings-
undersøkelse helsesøsters kompe-
tanse, ShDir/SINTEF Helse v/
Gerd Undstad Haaland, May-Lis
Snarby, Rita Midtbø, Reidun Fa-
gervik, Astrid Grydeland Ersvik

31. Utarbeidelse av infomateriell to-
bakk, ShDir v/ Reidun Fagervik

32. Internt seminar om tverrfaglighet;
innlegg om helsesøstertjenesten,
ShDir v/ Astrid Grydeland Ersvik

Kristiansund 30. mars 2006
Astrid E. Grydeland Ersvik
Leder LaH NSF

Vedtak: LaH NSFs årsberetning for
2006 tas til orientering.

Sak nr. 12: Regnskap 2006: Kasserer
Unni Tranaas Vannebo redegjorde for
regnskapet.
Vedtak: LaH NSFs regnskap for 2006
godkjennes.
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Sak nr. 13: Handlingsplan 2007:
LaH NSF s Handlingsplan for 2007
er utformet i tråd med innsatsområ-
der for 2005-2007, vedtatt i NSFs
Landsmøte 2004, og NSFs Strategi-
plan for perioden 2005-2007, vedtatt
i Forbundsstyret 26.-27.januar 2005.
Overordnet målsetting:

NSF LaH er en tydelig aktør i
debatten om og utøvelsen av
helsefremmende og forebyg-
gende tjenester til barn og
unge.

INNSATSOMRÅDE: Arbeidstid og
arbeidsmiljø muliggjør høy yrkesdel-
takelse i alle livsfaser
MÅL: Helsesøstre har rett til full stil-
ling 
Delmål og hovedaktiviteter
1. Samarbeide med NSF Fagpolitisk

avdeling og forhandlingsavdelingen
om rett til full stilling for helsesøstre

INNSATSOMRÅDE: Bemanning,
kompetanse og kvalitet i helsetjenesten 
MÅL: En Helsesøstertjeneste som er
ansvarlig, kompetent og bemannet til
å sikre en høy kvalitet på tjenestene
Delmål og hovedaktiviteter
1. Arbeide for å få gjennomført en

sentral dimensjonering av helsesøs-
tertjenesten

2. Være pådrivere på at økningen i
helsesøsterårsverk følges opp i hen-
hold til Opptrappingsplanen for 

psykisk helse 
3. Synliggjøre og dokumentere beho-

vet for helsesøsterressurser i kom-
munene

4. LaH profilerer veiledning for helse-
søstre, gjennom å oppfordre til å
etterspørre veiledningstilbud 

ved nyansettelser i helsesøsterstilling-
er, oppfordre til veiledningsnett-
verk og profilere veiledning i 

medlemsblad og på nettsidene
5. Idebank for brukermedvirkning

opprettes på nettsidene

INNSATSOMRÅDE: Prioriterings-
spørsmål og finansiering av helsetje-
nesten
Mål: Et ressursmessig grunnlag som

muliggjør en faglig og etisk forsvarlig
helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Delmål og hovedaktiviteter
1. Arbeide for at helsestasjons- og

skolehelsetjenesten fortsatt skal
være en lov-/ forskriftsfestet tjenes-
te i kommunene

2. Arbeide for at helsesøstre får refu-
sjons- og rekvireringsrett innen av-
talte områder, samt henvisningsrett
innen enkelte spesialistområder

3. Være en tydelig aktør i priorite-
ringsdebatten, og bidra til at det
settes fokus på helsefremmende og
forebyggende tjenester til barn og
unge

4. Markedsføre helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten som det mest sen-
trale kommunale helsetilbudet til
barn, unge og deres familier

INNSATSOMRÅDE: Organisering og
ledelse av helsetjenesten
MÅL: Helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten ledes av helsesøstre der helse-
søsterfaglig kunnskap og innsikt
innebærer en positiv forskjell for
brukerne
Delmål og hovedaktiviteter
1. Være pådrivere for at helsesøstre

tar lederansvar slik at tjenesten ut-
vikles med basis i en faglig forsvar-
lig tjeneste

2. Være pådrivere for at helsesøstre i
lederposisjoner har rammebeting-
elser som sikrer at de kan utøve  le-
delse

3. Være pådrivere for at helsesøstre
med lederansvar sikres støtte, kom-
petanseheving og faglig oppdate-
ring, tilpasset sitt nivå og særlige
utfordringer

4. Være pådrivere for at helsesøstre
med lederansvar sikrer en kontinu-
erlig utvikling av personalet i form
av faglig fordypning, kompetanse-
hevning og etter- og videreutdan-
ningstiltak

5. Gjennomføre lederkonferanse i
2007

6. Eksempler på gode samarbeidsruti-
ner mellom 1. og 2.linjetjenesten
presenteres i fagbladet og på nettsi-
dene

INNSATSOMRÅDE: Integrere like-

stillingsperspektivet i NSF LaHs poli-
tikk og virksomhet
MÅL: Større andel menn og personer
med minoritetsbakgrunn i helsesøs-
teryrket
Delmål og hovedaktiviteter
1. Markedsføre helsesøsteryrket som

et attraktivt og fremtidsrettet yrke
for både kvinnelige og  mannlige
sykepleiere, og for sykepleiere med
minoritetsbakgrunn

2. Informasjon til avgangskullene ved
sykepleierutdanningene

INNSATSOMRÅDE: Lønn
MÅL: Helsesøstrenes kompetanse er
synliggjort og verdsatt
Delmål og hovedaktiviteter
1. Gi faglige innspill overfor NSFs

forhandlingsavdeling og beslut-
tende myndigheter

2. Legge grunnlag for lønnsmessig ut-
telling for helsesøstre ved spesia-
listgodkjenning og ved klinisk fag-
stige

3. Oppfordre helsesøstre til kontakt
med tillitsvalgtapparatet, både lo-
kalt og på fylkesnivå.
Informasjon via e-postsystemet

4. Oppfordre helsesøstre til å være
plasstillitsvalgte, og bidra til at le-
dere ser verdien av at helsesøstre er
tillitsvalgte eller engasjert i fag-
gruppene lokalt og nasjonalt

INNSATSOMRÅDE: Fagutvikling,
forskning og utdanning
MÅL: Helsesøstrenes kompetanse er i
tråd med brukernes behov og kra-
vene i helsetjenesten. Kontinuerlig
utvikling av helsesøstertjenestens
teoretiske fundament.
Delmål og hovedaktiviteter
1. Være pådriver for etablering av et

nasjonalt forsknings- og utvik-
lingssenter for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

2. Etablere et samarbeid med helse-
søsterutdanningene i forhold til
etterutdanningstilbud

3. Samarbeide med Sentralt Fagfo-
rum, NSF fagpolitisk avdeling og
høgskolene for å etablere master-
gradsprogrammer for helsesøstre

4. Sammen med NSF og helsesøster-
utdanningene vurdere godkjen-
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ningsordning for praksisplasser
og veiledningskompetanse for
praksisveiledere

5. Sørge for at kurs/konferanser i
LaHs regi er godkjente som me-
ritterende til klinisk spesialist

6. Være høringsinstans i forhold til
utarbeiding av høgskolenes fag-
planer for helsesøsterutdanning-
ene

7. Samarbeide med andre organisa-
sjoner og fagmiljøer om
temaer/områder innen våre fag-
områder

8. Ivareta nordisk og internasjonalt
samarbeid

9. Bidra til formidling av aktuelle
forskningsresultater

10. Bidra til at det er sammenheng
mellom forskning, fagutvikling og
utdanning og at utøvelsen av hel-
sesøsterfaget bygger på kunn-
skaps- og erfaringsbasert praksis

11. Være i kontinuerlig kontakt med
sentrale myndigheter om utdan-
ningskapasitet og kommunenes
behov for helsesøstre

12. Stipendordning

INNSATSOMRÅDE: Holdninger og
handlinger i et flerkulturelt samfunn
MÅL: Helsesøstre har kompetanse til
å møte det etniske og kulturelle
mangfoldet

Delmål og hovedaktiviteter
1. Formidle relevant kunnskap og in-

formasjon via Helsesøstre og nett-
sidene

2. Være pådriver til metodeutvikling i
forhold til tjenester rettet mot fler-
kulturelle barn, unge og deres fa-
milier

3. Pådriver for at kunnskap om det
flerkulturelle Norge vektlegges i
større grad i helsesøster-utdan-
ningen

INNSATSOMRÅDE: Tillitsvalgte og
medlemmer 
MÅL: LaH tilbyr medlemmene et ak-
tivt og faglig fellesskap

Delmål og hovedaktiviteter
1. Gjennomføre kongress i samarbeid

med lokale arrangører

2. Arrangere en landsdekkende kon-
feranse 

3. Gi ut tre nummer av tidsskriftet
”Helsesøstre”

4. Ha en aktiv og oppdatert med-
lemsside på nettet

5. Yte medlemsservice via fylkesledere
og LaH-styret

6. Oppdaterte e-postlister til med-
lemmene

7. Utvikle og profilere merkevaren
LaH

8. Stipendordning

INNSATSOMRÅDE: Organisasjons-
utvikling
MÅL: Sentralt fagråd er avviklet og
Sentralt fagforum er opprettet i hht.
nye vedtekter i 2006. Dette innebærer
en endring i rolle, innhold og plass i
organisasjonen. Endringen medfører
nye arbeidsprosesser som skal gi bed-
re samarbeid med NSF’s øvrige orga-
nisasjonsledd, større medvirkning for
faggruppene, samt bedre deltagelse i
NSF’s utvikling av fag- og helsepoli-
tikk gjennom å bruke faggruppenes
kompetanse.
Delmål og hovedaktiviteter
1. LaH skal være en tydelig, fagpoli-

tisk aktør i NSF
2. Leder LaH er fast medlem i SF
3. Leder LaH er medlem i AU (valg

november 07)
4. Deltagelse i nettverk vedr. master-

grad og psykiske helse/barn og
unge

5. Leder LaH deltar i Organisasjons
Politisk Konferanse (OPK)

Vedtak: LaH NSF s handlingsplan for
2007 godkjennes.

Sak nr 14: Valg. Medlem av valgkomi-
teen Birgit Flåten la frem valgkomite-
ens forslag til kandidater og innstil-
ling. Presentasjon av kandidater.
Følgende kandidater ble valgt:
Leder: Astrid Grydeland Ersvik
Styremedlemmer:
Anita Skjellerud
Reidun Fagervik
Astrid Seim Realfsen
Karen Jægtnes (ny)
Varamedlemmer:
Ebba Sommerfeldt (ny)
Rita Eikeland Krogstad (ny)

Ny valgkomité for perioden 2007-
2009:
Åshild Glad                             
Berit Misund Dahl (ny)                   
Berit Hamre (ny)                              
1.Vara Birgit Flåten                    
2.Vara Randi Benjaminsen

Sak nr. 15 Vedtektsendringer.
Vedtak: Nye felles vedtekter for LaH
NSF og de lokale faggruppene vedtas,
med et innkommet endringsforslag.
Sak nr. 16: Budsjett.
Vedtak: budsjettet godkjennes.
Sak nr. 17: Æresmedlemskap. Orien-
teringssak.
Sak nr 18: Tid og sted for Generalfor-
samling i 2008 og 2009.
Generalforsamlingen 2008 er i Stjør-
dal.
Vedtak: På grunn av mangel på inn-
komne søknader innen fristen, får
LaHs styre fullmakt til å avgjøre tid
og sted for Generalforsamling i 2009.

Astrid Grydeland Ersvik delte ut pri-
sen Den Gylne Penn 2007 til Hilde
Egge.

Britt M. Hansen
Faggruppeleder Aust-Agder

Astrid Grydeland Ersvik
Leder LaH NSF

Randi Eidem Solem
Faggruppeleder Nord- Trøndelag

GENERALFORSAMLING 2007
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Vi ønsker 
velkommen til
Stjørdal i 2008

Vi er allerede i gang med planleg-
gingen for å få til et flott arrange-
ment med kongress og general-
forsamling her i Nord-Trøndelag
neste år.

Hjertelig velkommen til dere alle.

Hilsen
Helsesøstrene 

i Nord-Trøndelag
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Over 400 helsesøstre, utstillere og
foredragsholdere hadde tatt turen til
Arendal i april.
Byens flotte kulturhus midt i sentrum
var åsted for kongressen og general-
forsamlingen.
Vår kongress var faktisk det største
arrangementet som hittil var avholdt
her, og helsesøstrene satte absolutt sitt
preg på sørlandsbyen.
Den lokale arrangementskomiteen
hadde fått mye positiv hjelp og støtte
fra Arendal kommune, og selv gjort
en utmerket jobb. En stor takk for et
strålende gjennomført arrangement!

Kongressen ble åpnet med NSFs eget
trommeorkester og åpningsinnlegg av
ordføreren i Arendal Torill Rolstad
Larsen, barneombud Reidar Hjer-
mann og leder av LaH Astrid Gryde-
land Ersvik.

I løpet av tre tettpakkede dager fikk vi
ulike vinklinger av kongressens ho-
vedtema ”Tydelig og tilgjengelig”. De
fleste foredragene kan du lese ved å gå
inn på våre nettsider www.sykepleier-
forbundet.no/helsesostre 
Første dag ble det holdt middag på to

av byens hotell, med god mat og
mannlig sørlandssang.

Andre dag startet med Generalfor-
samling, hvor nytt styre ble valgt. Du
finner hele protokollen fra GF midt i
bladet.
Etter en lang andre dag med General-
forsamling og parallellsesjoner, trakk
folk i turtøy og lett gjenkjennelige
røde caps, og bega seg enten på båttur
eller byvandring.
Selv om vi ble servert mat underveis
på turen, var det sultne og feststemte

helsesøstre som gikk til bords i Kul-
turhuset; denne gangen var foreles-
ningssalen omgjort til vakkert pyntet
festsal. God mat og sang, og et revy-
innslag fra Christiansand Dameteater
som virkelig så på damer med skrå-
blikk og humor.
Kulturhuset sydet av liv de tre dagene
kongressen varte, og mange blide an-
sikt var å se – både blant deltagerne,
utstillerne og arrangørene.
Avslutningen av kongressen var et lat-
tervekkende og inspirerende innlegg
av ”Årets inspirator 2005” Karin 
Fevaag Larsen. Og med hennes ord
kan vi oppsummere årets kongress:
HÆÆRLIG!!

Astrid Grydeland Ersvik

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR –
HELSESØSTERKONGRESSEN ”TYDELIG OG
TILGJENGELIG” I ARENDAL 25.–27. APRIL

Arrangementskomiteen, fra v.: Britt M. Hansen, Siri Åril, Wenche Trollnes, Elisabeth
Gimmert Hopstock, Solveig Aanonsen, Reidun Holte.

NSFs trommeorkester slo an tonen i åpningen

Barneombud Reidar Hjermann – glad i
helsesøstre!



Oslo fylkesstyre har utvalgt Kirsten
Berge til årets sykepleier i Oslo. Kir-
sten Berge betegnes som en faglig pi-
oner når det gjelder utvikling av hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten.
Hun har bak seg et langt virke som
helsesøster i ulike posisjoner og ar-
beidsforhold, og representerer et
bredt fagfelt med stort nedslagsfelt.
Kirsten Berge har alltid tydeliggjort at
sykepleierbakgrunnen er basis og hel-
sesøsterfaget er videreutdanningen.
Hun har vært opptatt av å fremme sy-
kepleiefaget innenfor tverrfaglig sam-
arbeid, og har bidratt til å utvikle sy-
kepleiefaget til beste for dagens og
framtidens Oslobefolkning. Hun har

frontet helsesøsters viktige rolle
innenfor helsefremmende og forebyg-
gende helsearbeid både i direkte kli-
enrettet arbeid, og i arbeidsforhold i
kommunen sentralt. Gjennom sin
innsats har hun bidratt til at det er
igangsatt og gjennomført arbeid som
har medført fag- og organisasjonsut-
vikling, samt etablering av kunn-
skaps- og ressurssenter for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten.

KONGRESS 2007
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Kriterier for prisen
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og mar-

kedsføre vårt fag og vår profesjon både innenfor og
utenfor sin egen virksomhet/kommune 

• Bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde 
• Er medlem av Landsgruppen av Helsesøstre NSF

Begrunnelsen for tildelingen:
Ragnhild har gjort seg fortjent til prisen gjennom sin
jobb som avdelingsleder for helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten i Skedsmo kommune, hvor hun er en god leder
som lytter til og ser sine ansatte. Hun kjenner de ansat-
tes rettigheter og bidrar til å gjøre de trygge i sitt arbeid.
Hun stimulerer andre til faglig påfyll gjennom etter- og
videreutdanning, og sørger for selv å holde seg faglig
oppdatert. Ragnhild er tydelig, resultatorientert og løs-
ningsfokusert, hun er oppdatert, nytenkende og kreativ.
Hun markedsfører helsesøstre og deres kompetanse
samtidig som hun brenner for tverrfaglig samarbeid.
Ragnhild er styremedlem i helsesøstergruppa i Akershus.
Ragnhild representerer ”den vanlige helsesøster” på en
utmerket måte!

ÅRETS HELSE-
SØSTER 2007
– RAGNHILD
OTTESTAD

Kriterier:
• Har gjort seg spesielt bemerket ved å publisere fag-

artikler, bøker eller annet skriftlig materiale som
har bidratt til å profilere helsesøstre på en positiv
måte

Begrunnelsen for tildelingen:
Hilde får prisen for sitt mangeårige arbeid med utvik-
ling av veiledningsmateriell til skilsmissegrupper i
skolen.
Hilde har sammen med flere utviklet PIS;
Plan for implementering av skilsmissegrupper i sko-
len.
Veiledningskoffertene – en for barneskole og en for
ungdomsskole - inneholder veiledningshefter, maler
for kopiering, temastoff, brosjyrer, bøker, spill med
mer.
Det er under planlegging tilsvarende for barnehager
og videregående skole, også her er Hilde sentral.
Materiellet og opplegget benyttes etter hvert av
mange kommuner, ikke minst takket være Hilde sin
positive profilering av tilbudet.

DEN GYLNE
PENN 2007
TILDELT 
HILDE EGGE

ÅRETS SYKEPLEIER 2007

Kirsten Berge



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Dalin, spesialpedagog, fag-
konsulent for IMDi (Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet) og Kjersti M.
Kristiansen, helsesøster Grorud bydel
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kartleggingsmaterialet SPRÅK 4 bru-
kes nå for å observere 4-åringers språk
på mange helsestasjoner rundt om i
landet. Astrid Dalin har utarbeidet
SPRÅK 4 i samarbeid med Erna Horn
som et verktøy til hjelp for å finne
barn som trenger støtte i språkutvik-
lingen. På oppdrag fra Kommunal- og
Regionaldepartementet har Astrid
hatt ansvar for SKO-prosjektene (Rap-
porter SKO 1, 2 og 3: www.bydel-gro-
rud.oslo.kommune.no). Gjennom dis-
se prosjektene har helsesøstre, pedago-
ger og spesialpedagoger i løpet av tre
seminardager fått opplæring i kartleg-
ging med SPRÅK 4 og den videre
tverrfaglige oppfølging. Nå er IMDi
ansvarlig for lignende prosjekter i 12
store kommuner hvor Astrid fungerer
som fagkonsulent. Det er skrevet om
SPRÅK 4 i tidligere utgivelser av bla-
det ”Helsesøstre”.

SPRÅK 4 er bygget på fagkunnskap
om barns språkutvikling og at det er
viktig å finne barna som har behov for
hjelp med språket så tidlig som mulig.
I denne sammenheng har det kommet
fram et ønske fra mange helsesøstre
om materiell som kan brukes i samar-
beid med foreldrene i forhold til hvor-
dan støtte barnets språk. Folderen,
”Snakk med meg”, er allerede i bruk
mange steder. En ny folder som er mer
detaljert, ”Språk i utvikling”, har net-
topp blitt ferdig.

”Snakk med meg” har som mål å få
fram foreldrenes betydning for bar-
nets språkutvikling i samtalene i de
mange daglige aktiviteter.
”Språk i utvikling” er ment som hjelp i
bevisstgjøring om hvorfor tiltak kan

være viktig, hva kan foreldre gjøre, når
kan de gjøre det og hvordan kan de
gjøre det.

Spørsmål stilt til Astrid Dalin:

1) Folderen ”Snakk med meg” har
vært tilgjengelig og i bruk ved vei-
ledning av foreldre i flere år. Hva er
bakgrunnen for at den nye brosjy-
ren ”Språk i utvikling” ble laget?

• Helsesøstre har gitt uttrykk for
behov for mer veiledningsmateri-
ale til bruk i samarbeid med forel-
dre i forhold til barnas språk. I
forbindelse med satsingen fra
IMDi var det mulig å søke midler
til blant annet veiledningsmateri-
ell for bruk i foreldresamarbeid.
Dette ble et av Grorud bydels sats-
ningsområder ved søknad om
midler.

2) Hvorfor er dette med barnets
språkutvikling av så stor betydning?

• Språket er med på å prege hele
barnets utvikling. Språket er et av
de viktigste verktøyene barnet
bruker til å utforske seg selv og
verden omkring. Gjennom språ-
ket kan barnet vise hvem de er,
hva de vil og knytte bånd til andre

mennesker. Kort sagt er språket
grunnleggende både for sosialise-
ring og læring.

3) Hva vet vi om foreldrenes betyd-
ning for barnets språkutvikling?

• Alle barn trenger at noen snakker
med dem for at språket skal læres.
Foreldrene er barnets nærmeste
og viktigste støtter. De omgir bar-
net med språket som en del av
den omsorgen de gir. Barnets
språkferdigheter og foreldrenes
verbale kommunikasjon påvirker
hele barnets utvikling. Noen barn
trenger mer hjelp med språket
enn andre, og da kan foreldrene få
hjelp til å se at hva de gjør er av-
gjørende for barnet.

4) Hvordan ser du at folderen kan
brukes?

• Folderne kan være med og under-
streke foreldrenes betydning for
barnets utvikling. Det handler om
en bevisstgjøring om små tiltak
som kan gjøre stor forskjell for
barnet. Alle foreldre kan ha glede
og hjelp av å få ideer til hva de kan
gjøre, eller bekreftelse på at det de
gjør er god hjelp til barnet.

• Snakk med meg: Folderen hand-
ler om alt det spennende vi kan
snakke om i de daglige situasjone-
ne når vi er sammen med barnet.
Der kan det bli samtaler med for-
eldre om hva en kan snakke med
barna om på vei til butikken, i
skogen eller på sengekanten.

• Språk i utvikling: Handler om
hvordan vi bruker språkets varier-
te uttrykksformer som for eksem-
pel i sang og lesning, men også
hvordan finne språkets positive
påvirkningsmuligheter gjennom
media.

• Begge folderne er tenkt brukt i
samtale med foreldrene. De skal
ikke gjennomgås fra a til å, men
helsesøster velger ut tema som er

SPRÅK

KREATIVT SAMARBEID MELLOM FORELDRE
OG HELSESØSTER OM BARNETS SPRÅK

NY VEILEDNINGSFOLDER: ”SPRÅK I UTVIKLING”

Astrid Dalin
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aktuelt for dette barnet og famili-
en.

• Språk i utvikling har en bakside
hvor foreldre eller helsesøster kan

notere noe foreldrene ønsker å
gjøre og sanger eller bøker som
passer for barnet. Utprøving av
tiltak med bakgrunn i folderen,
kan være utgangspunkt for videre
samarbeid med foreldre.

5) Hva gjøres når det er behov for yt-
terligere hjelp til familien?

• Når foreldrene, av ulike årsaker,
ikke evner å gi den støtten barnet
trenger, hvem kan da hjelpe?: Hel-
sesøster, pedagoger i barnehager
og PPT i samarbeid. Helsesøster
er ofte den som først ser at barnet
kan trenge mer oppmerksomhet
og kan samarbeide med forel-
drene om enkle tiltak. Noen gang-
er kan familien også trenge mer
omfattende og tidkrevende opp-
følging, noe som påligger pedago-
ger og spesialpedagoger å ta an-
svar for etter henvendelse fra hel-
sesøster og foreldre.

6) Når kan folderen brukes?
• Folderen er tenkt brukt i foreldre-

samtaler på helsestasjonen, men
kan også brukes i barnehager.

• Den er ikke knyttet opp til noe
spesielt alderstrinn, men bruken
må tilpasses barn og familie ut fra
deres behov.

• Den enkelte kommune / bydel må
internt bli enige om når, hvor og
hvordan de ev. vil bruke brosjy-
ren.

7) Folderen ”Snakk med meg” kom-
mer på 10 språk. Vil ”Språk i utvik-
ling” bli oversatt til flere språk?

• Vi håper at det også vil bli økono-
misk mulig å oversette ”Språk i
utvikling” til flere språk etter
hvert.

Kan bestilles fra:
Designtrykkeriet AS
E-post: spraak@designtrykkeriet.no.
Tlf.: 55 20 77 88
Faks: 55 20 77 89
Postboks 3171 Årstad, 5829 Bergen

12. MAI – DEN INTERNASJONALE
SYKEPLEIERDAGEN

Ble markert på Universitetsplassen i Oslo. Her deltok også
Landsgruppen av helsesøstre med stand.

Fra LaH-styret
deltok fv. Ani-
ta Skjellerud,
Astrid Seim
Realfsen, Rei-
dun Fagervik
og Astrid Gry-
deland Ersvik.

Flere tusen publikummere var innom sykepleierne på Uni-
versitetsplassen i Oslo.
NSFs eget trommekorps satte preg på bybildet da det mar-
sjerte på Karl Johan.
LaHs kondomskole vekket oppmerksomhet, særlig blant årets
russ. Tilbud om gratis kondomer var en suksess blant ung-
dommen, mens veiing og måling av bamser og dukker slo an
blant de aller yngste. Hver eneste bamse og dukke fikk eget
veiekort, mens ”foreldrene” forsynte seg med gratis frukt.
Mange besøkende fortalte at de hadde fått opp øynene for
hvor omfattende sykepleiernes kompetanse er og hvor mye
forskjellig vi jobber med.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Mette Volsing Dahl, helsesøster
for døve
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Oslo kommune har som eneste sted i
landet en byomfattende helsetjeneste
for døve bestående av allmennlege og
helsesøster. Jeg ble ansatt som helse-
søster for døve i 1999. Stillingen var
nyopprettet som er resultat av en bru-
kerundersøkelse blant døve og tung-
hørte i Oslo. Så vidt Rådgivnings-
kontoret for hørselshemmede kjenner
til, finns det ikke tilsvarende stillinger
andre steder i Norge eller Europa.
Helsetjenesten er underlagt Rådgiv-
ningskontoret for hørselshemmede, et
tverrfaglig byomfattende kontor
innen Oslo kommune.

Målgruppe er døve (hørselshemme-
de) skolebarn, ungdom og foreldre.
Jeg har faste dager på døveskolene i
Oslo der jeg samarbeider med byde-
lens helsesøster. I tillegg har Rådgiv-
ningskontoret Helsestasjon for hør-
selshemmet ungdom en ettermiddag i
uken der lege for døve også er tilste-
de.

Døve foreldre som ønsker det, kan
bruke meg som helsesøster til barne-
kontrollene på sin lokale helsestasjon.
I 2006 hadde jeg ansvaret for oppføl-
ging av 20 barn i alderen 0-4 år for-
delt på 11 helsestasjoner i 9 bydeler.
Jeg fungerer som en omreisende tegn-
språklig helsesøster med spisskompe-
tanse på døve familier, men jobber
ikke som tolk. Skal familien ha legeti-
me eller f.eks snakke med fysiotera-
peut, bestilles det alltid døvetolk.

En gang i måneden samles døve forel-
dre til babykafe på Rådgivnings-
kontoret for hørselshemmede. Vi in-
viterer forelesere og diskuterer aktuel-
le tema, et populært og nettverkska-

pende tiltak.

I likhet med helsepersonell, har per-
sonalet i barnehage og skole sjelden
kompetanse på tegnspråk og døve fa-
milier. Ved oppstart i barnehage/sko-
le, har jeg møte med foreldrene og
personalet. Her snakker vi om hvor-
dan det er å vokse opp med døve for-
eldre og om hva de ansatte bør være
obs på i møtet disse familiene.

Hørende barn – døve foreldre 
Hørende barn med døve foreldre om-
tales ofte som CODA og KODA, et
begrep opprinnelig brukt i USA
(Children/Kids of Deaf Adults). Voks-
ne barn av døve omtales som CODA,
mens barna er KODA’er. Fordi de fles-
te døve får hørende barn og fordi det-
te er barn som kan dukke opp på alle
helsestasjoner/skoler vil denne artik-
kelen handle om å vokse opp som hø-
rende med døve foreldre.

Det er vanskelig å anslå antallet døve i
Norge, men det er vanlig å regne at
0,1 % av en befolkning er døve tegn-

språkbrukere. De fleste velger døv
partner og 90-95 % får hørende barn.
Når hørende foreldre får et døvt barn
er det allmen forståelse for at familien
trenger spesiell veiledning, støtte og
oppfølging for å gi barnet best mulig
forutsetninger for en normal utvik-
ling. På samme måte trenger døve
foreldre noe ekstra når de får et hø-
rende barn.

Tegnspråk
Hørsel og tale er ingen forutsetning
for å kunne ta godt vare på et barn!
Men, voksne og barn må ha et felles
språk for å få et godt samspill og like-
verdig kommunikasjon i en familie
med hørende og døve. Fordi tegn-

språk er mange døves primærspråk,
vil det for de fleste være lettere å gi
nyanserte forklaringer og uttrykke fø-
lelser overfor sine barn på tegnspråk
enn med norsk tale. Norsk tegnspråk
er et eget språk. Døve barn har rett til
undervisning i og på tegnspråk og det
er egne læreplaner i faget.
Mange overraskes over at tegnspråk
ikke er en visualisering av talespråket.
Ordforråd, grammatikk og setnings-
oppbygging er forskjellig fra norsk ta-
lespråk, men tegnspråk er like ut-
trykksfullt og rikt på nyanser. I tegn-
språk snakker man med hendene,
kroppsbevegelser, blikket og ansiktets
mimikk uten å bruke stemmen. Tegn-
språk er ikke internasjonalt, og det
finnes ulike dialektvariasjoner i Norge.

HELSESØSTER FOR DØVE

Anne Mette Volsing Dahl.

DØVE
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Tegn og tale
Bruker man stemme til tegnene kalles
det tegn og tale. Dette er en kommu-
nikasjonsmetode der det norske språ-
ket blir visualisert. Tegn og tale krever
at brukeren har god norskspråklig
kompetanse. Noen velger å bruke
stemme til sitt hørende barn fordi de
er vant til at man skal bruke stemme
og snakke tydelig norsk med hørende.
Kommunikasjonen kan se ut til å
fungere greit uten tegnspråk så lenge
barna er veldig små. Signal på mang-
elfull kommunikasjon og dårlig sam-
spill kommer gjerne når barnet blir
større og da kan det være vanskelig å
endre kommunikasjonsmønsteret i
familien.

De fleste ser betydningen av at døve
foreldre snakker tegnspråk med barna
sine, men mange tror barna lærer
både tegnspråk og talespråk hvis for-
eldrene snakker tegnspråk med stem-
me. Slik er det ikke. Blandes språkfor-
mene blir det halvveis tegnspråk og
halvveis norsk og begge språkene mis-
ter dybde, nyanser og følelse.
Bruker foreldrene tegnspråk med
stemme, vil barnet lytte til stemmen
uten å ”se” tegnene. De må ikke av-
bryte leken for å se opp hvis forel-
drene sier noe og vil ofte svare uten å
bruke tegn. Kommunikasjon basert
på munnavlesning har store begrens-
ninger og vil skape frustrasjoner og
stadige misforståelser. Hvis familien
ikke har et felles språk, vil samtalen
mellom foreldre og barn gjerne be-
grenses til beskjeder og "ordrer".

Hvordan lære barnet tegn-
språk?
For at barnet skal utvikle ferdigheter i
tegnspråk må foreldrene bruke tegn-

språk fra det er nyfødt. De skal ikke
undervise i tegnspråk, men snakke
naturlig med barnet. Mange KODA’er
produserer de første tegnene ved 7-8
måneders alder. Tegnene settes etter
hvert sammen til enkle setninger. Bar-
na vil i begynnelsen ha "talefeil" på
tegnspråk fordi de da ikke har moto-
riske ferdigheter til å utføre tegnene
perfekt.

På samme måte som hørende foreldre
forstår sitt barn, vil døve foreldre for-
stå sine barns første tegn. Når barn av
hørende sier "daa, da…" gjentar forel-
drene: "ja, det er pappa". På samme
måte kan man stimulere innlæringen
av tegnspråket ved å tolke barnets be-
vegelser som forsøk på å uttrykke seg
med tegn. Ved spesielle bevegelser,
kan man vise interesse ved å spørre
om det ligner et tegn. Snakk med for-
eldrene om betydningen av å gi re-
spons på barnets bevegelser som om
det var forsøk på å kommunisere.

Det viktig at døve foreldre som kom-
muniserer med tegnspråk, støttes og
bevisstgjøres på at de bør bruke tegn-
språk uten stemme til barnet fra det
er nyfødt. Fordi tegnspråk krever le-
dige hender og direkte kommunika-
sjon er det vanskelig å prate samtidig
som man holder på med noe. Ved bil-
turer i mørket, bleieskift, oppvask osv.
kan hørende småprate, mens døve må
avbryte aktiviteten hvis de skal si noe.
Noen døve foreldre har ikke vært
vant til å bli småsnakket med av egne
foreldre, ettersom de fleste døve har
vokst opp i hørende familier.
Dette gjør det viktig å informere om
hvordan barn lærer språk og om nød-
vendigheten av barn får ”bade i
språk”.

Talespråklig utvikling
Mange døve foreldre forteller om et
overdrevet fokus på hørsel og språk-
stimulering i møte med helseperso-
nell. Døve foreldre skal lære barnet
tegnspråk, men kan støtte den tale-
språklige utviklingen ved å ha lyd på
TV, sette på radio og spille musikk og
ved å la barnet ha kontakt med det
hørende nettverket.

Hørende besteforeldre, familie, ven-
ner og etter hvert barnehagen, må

styrke barnets ferdigheter i norsk ta-
lespråk ved å prate, synge og lese bø-
ker med barna. Rim, regler og lek
med ord er viktig. Gi foreldre forslag
til gode bøker og musikk de kan bru-
ke hjemme med barna. Det er viktig
at helsesøster, og senere barnehagen,
orienterer foreldrene om barnets ut-
vikling av talespråket. Fokuser på bar-
nets utvikling i forhold til begge
språk og spør foreldrene om barnets
tegnspråklige utvikling.

Et informasjonshandicap
Å være døv er hovedsakelig et infor-
masjonshandikap. Som andre forel-
dre, har også døve behov for å vite
noe om barns vekst, utvikling og opp-
dragelse. Døve mister mye ”gratis” in-
formasjon som vi som hørende pluk-
ker opp gjennom radio, TV og ved
tilfeldige samtaler med barnehageper-
sonale, andre foreldre, kollegaer og
familie. Fordi de går glipp av slik in-
formasjon, blir helsestasjonen og bar-
nehagen en viktig arena for kunnskap
og veiledning om barns vekst, utvik-
ling og oppdragelse.

Døve foreldre har vokst opp med et
annet tilbud og en annen oppfølging
enn det som møter barna deres. Når
de skal hjelpe dem ut i en hørende
verden kan noen føle seg usikre på
hva som forventes av barna og dem
selv. Både hørende og døve foreldre
opplever situasjoner der de føler seg
usikre. Fordi døve har færre mulighe-
ter til å utveksle erfaringer, bekym-
ringer og kunnskap er det lett å tro at
usikkerheten bare gjelder dem.

Døve foreldre trenger å møte andre
døve foreldre for å utveksle erfaringer.
Ål folkehøyskole og kurssenter for
døve arrangerer foreldrekurs for døve
foreldre med hørende eller døve barn.
Kurset er gratis. Trygdekontoret dek-
ker tapt arbeidsinntekt og reise/opp-
hold for foreldre og barn. I noen byer
har døve foreldre dannet egne forel-
dreforeninger.

Hørende barn med døv atferd
For å tilpasse seg miljøet de lever i,
lærer KODA’er en "døv atferd" som de
kan ta med ut i møtet med hørende.
Et eksempel på slik atferd kan være at
de må se når foreldrene snakker og at
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det etableres alltid blikkontakt før
man starter en samtale på tegnspråk.
Mange er derfor avhengig av å se den
som snakker, også blant hørende.
Mangel på blikkontakt kan for noen
barn for eksempel gjøre det vanskelig
å motta kollektive beskjeder i en
gruppe.

Hjemme får barna ikke forklaring på
hva ulike lyder betyr. Når hørende
foreldre sier ”hør, nå kommer far-
mor”, ”hør, det regner…” vil døve
foreldre vil si ”se, der kommer far-
mor” og ”se det regner…”. Dette gjør

at KODA’er ofte er veldig visuelt opp-
merksomme og at de trenger å trene
sin auditive oppmerksomhet i barne-
hagen. Dette kan gjøres ved å kom-
mentere lyder, snakke i telefon eller
ved å legge til rette for lek der man
snakker sammen uten å se hverandre.
Dører som slamres eller litt smatting
ved måltidet skaper naturlig nok ikke
samme reaksjonen hos døve foreldre
som i et hørende hjem. Barna er ikke
alltid vant til å bli korrigert i forhold
til lyder og støynivå og må lære det
blant hørende.

Munnavlesing eller døvetolk
Mange vet ikke at munnavlesing er
anstrengende og at så lite som 30% av
talen er synlig.
Kunnskap om at tegnspråk er et selv-
stendig språk med egen grammatikk,
setningsoppbygging og ordforråd,
gjør det lettere å forstå hvorfor noen
døve skriver og snakker dårlig norsk.
For å få god kommunikasjon med
foreldrene, bør helsestasjonen alltid
bruke tolk. Tolkesentralene er under-
lagt hjelpemiddelsentralen i de ulike
fylkene. Utgifter til bruk av døvetolk
ved helsetjenester dekkes av Riks-
trygdeverket.

Informasjon
I samarbeid med Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve har jeg har laget
informasjonsfoldere for ansatte på
helsestasjonen, i barnehagen og på
skolen som møter hørende barn med
døve foreldre. Disse og annen infor-
masjon finnes på disse hjemmesidene
Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede, www.oslo.kommune.no/horsel
Foreningen Coda – Norge,
www.coda.norge.no
Norges døveforbund,
www.deafnet.no

DØVE



––––––––––––––––––––––––––––––
Av Ann-Kristin Flo Larsen og Marit Kval
Hagemoen, mødre til prematurt fødte
barn
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I det man blir gravid får man forvent-
ninger. Man ser for seg et svangerskap
med stor mage, lengtende etter å få
føde, man ser for seg en fødsel uten for
mye smerte. Barseltiden er et rosen-
rødt og romantisk bilde av en lykkelig
mamma med sitt nyfødte barn plassert
inntil brystet, snusende og søkende et-
ter de første dråper med livgivende
melk. Man ser for seg noen få dager på
barselavdelingen før man drar hjem til
sine kjære i rolige omgivelser, der man
kan bli kjent med barnet. Alt er har-
moni.
Når vi foreldre til et prematurt født
barn står i døren på helsestasjonen
med den lille bylten i armene har vi en
stor sekk på ryggen. En sekk full av
brutte forventninger. En sekk full av
erfaringer med dette lille barnet som
er fylt med alt annet enn harmoni.
Hva trenger vi foreldre i den første ti-
den etter hjemkomst fra nyfødtavde-
lingen? Det er to hovedområder, slik vi
ser det, som er viktige. Det ene er det
helserelaterte som amming, ernæring
med flaske, vektoppgang, søvn, vaksi-
ner og det å unngå smitte. Det andre
er det menneskelige. Et fokus på hvor-
dan det går med oss som familie.

Det å få et prematurt barn
Noen foreldrepar er godt forberedt på
at barnet vil komme for tidlig. For an-
dre vil det skje svært akutt. Uansett
hvor mye eller lite vi er forberedt er
det nok umulig å forberede seg på det
følelsemessige rundt en prematur fød-
sel. Plutselig har vi blitt foreldre. Noen
til et barn født i uke 25, 15 uker før ter-
min. Andre i uke 34. Det kan være ett

like stort sjokk. Vi er ikke forberedt
som foreldre på at et barn blir født alt
for tidlig og i tillegg at vi ikke får være
nær barnet vårt. Adskillelsen er forfer-
delig. Den lille blir lagt inn i en kuvø-
se med masse ledninger, kanskje den
må legges på respirator, noe vi som
foreldre bare forbinder med noe livs-
truende. Plutselig er vi i en helt ukjent
verden, en verden vi ikke forstår, kan-
skje en verden vi aldri har tenkt at fan-
tes. Dette er barseltiden for foreldre til
prematurt fødte barn. Det piper i ma-
skiner. Kurver og tall som går opp og
ned. Fullt av sykepleiere som til enhver
tid overvåker alt som foregår, som tra-
velt og målbevisst utfører sin viktige
jobb. Vi har ingen oversikt, og alt er
helt overveldende. Som foreldre er vi
livredde for barnet vårt. I denne tiden
kan vi som foreldre sitte med følelsen
av å ikke eie vårt eget barn, barnet til-
hører legene og sykehuset, og vi sitter
gjerne med en maktesløs følelse av å
ikke kunne gjøre noe godt for vårt eget
barn. Mange foreldre opplever denne
ubeskrivelige smerten over flere uker
og noen også i måneder. Det innebyg-
de instinktet om å gi barnet all mulig
kjærlighet blir stengt inne. Foreldre til
de aller minste og sykeste for tidlig
fødte barna befinner seg bokstavelig
talt på utsiden av glassveggen. De har
ofte ingen mulighet for å få utløp for
sin kjærlighet til barnet ved å holde
det inntil seg. Dette er en intens smer-
te å forholde seg til over lang tid, sam-
tidig som vi er redd for hva neste time,
dag eller uke vil bringe.
Midt oppi dette skal vi prøve å få i
gang melken. Det handler kun om å
pumpe. Noen må pumpe i 1-3 måne-
der før barnet kan suge selv, noen
pumper også enda lengre hvis barnet
har problemer med å spise. Det er lett
å gi opp. Melken flommer ikke over
under slike omstendigheter. I tilegg er

barseltiden over etter 5-6 dager og
mor må ut av barselavdelingen. Det
betyr for de fleste å reise hjem. Få sy-
kehus i Norge har plass til mor boende
på avdelingen. Reise fra barnet sitt
som ligger igjen på sykehuset, nok en
maktesløs følelse. Er vi heldige har vi
ikke for lang reisevei til nyfødtavde-
lingen. Er vi ”heldige” har vi ingen
barn fra før som også trenger opp-
merksomhet. Er vi heldige hører vi til
et av sykehusene der pappaen får
pleiepenger så lenge barnet er innlagt
på nyfødtavdelingen. Det er ikke lett å
være mor, alene med det lille barnet,
mens far er på jobb. Legevisitter og alle
viktige beskjeder blir gitt på dagtid.
Det er mye å bære for bare en. Vi bør
være to! To til å skifte på å være ”keng-
uru”, to til å dele bekymringer, to til å
dele gleder, to til å motta og oppfatte
hva som blir sagt i samtaler med leger
og sykepleiere. Det vanskeligste må
være det å være alenemor med et svært
sykt prematurt barn.
Etter hvert blir vi mer rutinerte. Etter
ulik tid gjenstår det bare at barnet leg-
ger tilstrekkelig på seg og vi foreldre er
i grammenes og milliliterenes tyranni,
til enhver tid på døgnet har vi oversikt
over hvor mange milliliter barnet har
spist. Alt dreier seg om vektoppgang.
Barnet må klare å suge selv. Det betyr
hjemreise. For mange er tiden på en
nyfødtavdeling en opplevelse av å være
to skritt bak sykepleierne. Det er de
som kan barnet vårt. Noen sier at
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mors- og farsfølelsen holdes igjen. Vi
tør ikke føle, vi er redde for å miste
barnet. Samspillet mellom barn og
foreldre har ingen optimale forutset-
ninger. Andre foreldre tar lettere kon-
trollen og er kanskje de som klarer seg
best.

Tiden på en nyfødtavdeling er en spe-
siell tid. Vi har hørt foreldre si at de al-
dri skal sette sine ben der igjen. Det er
helt forståelig. De har kanskje
gjennomgått en svært traumatisk tid,
der de har holdt på å miste barnet sitt
flere ganger. For noen ender det også
med fatal utgang. Noen få reiser hjem
med et barn for lite og ingen andre
enn dem dette gjelder kan vite hvor
tungt det er å forholde seg til sin egen
sorg og samtidig oppleve at det går bra
med andre sine barn. Noen flerling-
foreldre må gå videre i livet med både
en sorg for det barnet som ikke ble
med hjem og glede over barnet som
overlevde. Tiden på nyfødt intensiv er
en ekstrem opplevelse fordi vi må for-
holde oss til vårt eget barns tilstand,
samtidig som vi også får med oss en
rekke andre historier og traumer som
gjelder barna som ligger på de nær-
meste plassene til vårt barn, og histori-
er til foreldre vi snakker med på ”for-
eldrerommet”. Dette er historier og
bilder som kan være tunge å bære i til-
legg til å forholde oss til problemstil-
linger rundt vårt eget barn.

De fleste av oss foreldre har tross alt
hatt en fin tid, men på en spesiell måte
under vanskelige forhold. Vi har fått
fantastisk hjelp av leger og sykepleiere.
Vi har på en eller annen måte norma-
lisert det livet vi lever på en nyfødtav-
deling. Det blir ”normalt” at barnet får
pustestopp, det blir overraskende fort
”normalt” at barnet ligger på respira-
tor og vi venner oss til alle alarmer, det
blir ”normalt” at barnet ligger i kuvø-
se. Likevel har denne tiden på en ny-

fødtavdeling preget oss på en svært
spesiell måte. Familien blir preget. Har
vi barn fra før opplever de å få et søs-
ken uten å få være delaktig. De merker
foreldrenes redsel og de lever i et kaos
av barnevakter, foreldre som er på skift
på en nyfødtavdeling. Denne tiden kan
vare fra noen få uker for noen, til flere
måneder for andre. Om vi ikke har
barn fra før sitter vi igjen med en fø-
lelse av å ikke ha fått oppleve noe av
det vi forventet og det som er normalt
rundt det å få barn. Det unormale har
blitt det normale.

Hjemreise
Så kommer den tiden hvor vi endelig
skal hjem. Fra en trygg havn på ny-
fødtavdelingen med sykepleiere og le-
ger rundt oss døgnet rundt, står vi
plutselig alene. Alene med ansvaret for
at dette lille barnet skal legge på seg.
Fortsatt kanskje ikke fullammende.
Kanskje gir vi opp amming i det vi går
over dørterskelen hjemme. Noen gir
flaske så de vet hvor mye barnet får i
seg. Vi vet om mammaer som pumpet
brystene og ga på flaske i flere måne-
der. Da var de sikre på at barnet fikk
det beste, nemlig morsmelk, samtidig
som de var sikre på at barnet fikk nok.
Andre strever seg gjennom amming
døgnet rundt. Mange strever med bar-
nets søvnmønster.
En ny trussel etter hjemreisen er bak-
teriene. Tenk om barnet blir smittet.
Alle har hørt redselshistoriene om RS-
viruset. Andre har fått strenge regimer

fra sykehuset for å unngå smitte. For
noen barn kan det faktisk være livstru-
ende å bli syk den første tiden etter ut-
skrivelse fra sykehuset.

Veien videre
Etter den første tiden hjemme roer
hverdagen rundt barnet seg for de fles-
te. Likevel vet vi at det prematurt fød-
te barnet har høyere risiko for infek-
sjoner. Mange av barna er mye syke og
mange opplever reinnleggelser på sy-
kehus. Mange prematurt fødte barn
trenger oppfølging med for eksempel
fysioterapi, andre har komplekse pro-
blemstillinger og må forholde seg til et
hav av ulike fagpersoner. Alle disse
personene skal være til støtte for fami-
lien, men mange opplever isteden at
dette er en ytterligere belastning, det
blir utrolig mange meninger å forhol-
de seg til. Videre vil vi bekymre oss for
senskader og vi trenger å få god opp-
følging i barnehage og skoletiden. Det
å få et prematurt født barn er for noen
svært dramatisk, for andre relativt
ukomplisert. Mye er avhengig av hvil-
ken svangerskapsuke barnet ble født i
og barnets helsetilstand. Vi foreldre
har vært gjennom en følelsesmessig
krevende periode med barnet. Vi tror
likevel det prematurt fødte barnet på
mange måter preger familien i en po-
sitiv retning. Vi har måttet kjenne på
frykten for å miste, vi har måttet kjen-
ne på følelsen av å se vårt barn tåle
smerte. Dette gjør noe med oss som
foreldre. Vi opplever oss som svært
heldige, vi har fått barnet med oss
hjem. Vi har kanskje et helt annet per-
spektiv på det å få et barn, enn ”vanli-
ge” foreldre. Selv de foreldre som har
fått et alvorlig sykt barn sier de er hel-
dige, barnet har overlevd.
Kjære helsesøster
Besøk oss gjerne på nyfødtavdelingen
mens barnet vårt er innlagt, det vil vi
foreldre sette pris på. Vi skulle også
ønske at helsesøster stod i døren vår
hjemme, når vårt første møte etter ut-
skrivelsen er. Med en medbrakt vekt.
Vi skulle ønske vi fortsatt kunne ha
kontrollene hjemme til vi følte vi kun-
ne ta barnet ut. Alt etter årstid og bar-
nets behov.
Spør oss og informer oss om det prak-
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tiske. Vekstkurver må følge korrigert
alder, gi oss litt slingringsmonn. Si at
det er greit hvis vi ikke makter am-
ming. Si at barnet blir like friskt med
tillegg. Si at det er fint om vi fortsetter
med amming selv om det er slitsomt,
hvis det er det vi ønsker. Spør oss
hvordan det er med oss. La oss fortelle
om vår tid på nyfødtavdelingen.
La oss få rom for å si at dette har vært
tøft. Fortell oss at det er normalt at
parforholdet preges etter en slik tid. Gi
oss tilbud om familiesamtale med
psykolog eller familieterapi. Ikke glem
at pappaen til barnet også har hatt en
svært tøff tid.
Lag gjerne ressurshelsestasjoner for
prematurt fødte barn. Vi reiser gjerne
litt lenger for dette. Lag egne barsel-
grupper for prematurt fødte barn.
Gjerne på kveldstid uten barna, slik at
vi foreldre kan få treffe andre foreldre
som har opplevd det samme som oss.
Vær samstemte med nyfødtavdeling-
ene. Gi oss konkrete råd når vi spør.
Husk vi kommer fra en verden der
nesten alt har svar. Prøv å få kunnskap
om premature og deres utvikling vi-

dere, vit noe om senskader da vi forel-
dre tenker mye på dette. Benytt dere av
muligheten til å hospitere på en ny-
fødtavdeling for å se hvilken verden
det er. Fortell oss om bøker vi kan lese.
Finn ut av hvilket ståsted den enkelte
familie har, spør hva slags behov vi

har. Vi trenger helsestasjonen som en
ressurs! 
Fortell om Prematurforeningen til for-
eldrene og ta gjerne kontakt med Pre-
maturforeningen selv hvis dere lurer
på noe.

Mange strever
med ammingen.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Gerd Granlund, helsesøster
Inger Hosen, helsesøster
Kirsten Marie Garder, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Håndhygiene
Bakgrunn
Håndhygiene er det mest effektive infek-
sjonsforebyggende tiltak. Studier og
undersøkelser i inn-/ og utland viser at
det er tydelig sammenheng mellom
håndhygienepraksis hos personalet og
forekomsten av infeksjoner. Nå innføres
15 sekunders hånddesinfeksjon som
førstevalg ved håndhygiene, fordi det gir
en mikrobereduksjon på 99 %. I tillegg
er metoden mer hudvennlig og vesentlig
raskere enn håndvask.
Hensikt
* Forebygge smitteoverføring via hen-

der.

Omfang
Alle ansatte i helsestasjon- og skolehel-
setjenesten har ansvar for egen håndhy-
giene gjennomført på riktig måte og til
rett tid.
Ansvar
* Ledelsen har ansvar for:
- å legge forholdene tilrette slik at god

håndhygiene kan gjennomføres.
- at det gis opplæring og informasjon.
- at nyansatte og vikarer får samme in-

formasjon
* Det pålegges hver enkelt arbeidstaker:
- å følge prosedyren.
- å etterleve faglig anerkjente normer

for håndhygiene.

Håndhygiene – generelle retningslinjer /
krav
Det skal være hånddesinfeksjonsmiddel
(godkjent alkoholbasert desinfeksjons-
middel for hender tilsatt glyserol) til-
gjengelig på arbeidsplassen. Personalet
skal ikke ha ringer på hendene. Neglene
skal være korte uten neglelakk. Falske
negler er ikke tillatt. Ved sår / rifter på
hendene brukes vanntett evt. flytende
plaster. Vurder å bruke vinylhansker ved
sår på hendene.
Håndvask med såpe og vann utføres
kun ved synlig skitne hender.

* Utførelse av håndhygiene, eksempler:
• Før og mellom hver bruker
• Før vaksinering og mellom hver elev;

for eksempel v/massevaksinering i
skolen

• Etter synlig forurensning av hendene
• Etter bruk av hansker.
• Etterat du har pusset nesen, eller

brukt hendene til å skjerme host og
nys.

• Før du begynner i arbeid / ved dagens
start.

• Etter toalettbesøk.
NB! Ha hånddesinfeksjonsmiddel med
på hjemmebesøk

NB! Ved stell av navler og ved brystmassa-
sje er det ekstra viktig å bruke hånddesin-
feksjonssprit før og etter prosedyren. Ved
sår/rifter på hendene så brukes hansker
ved stell av navle og ved brystmassasje.

Hånddesinfeksjon
Utføres i 15 sekunder på synlig rene
hender. Hånddesinfeksjonsprodukter er
tilsatt alkohol (etanol, isopropanol eller
kombinasjon av disse). I tillegg er alko-
holen tilsatt stoffer som hindrer uttør-
ring av huden.
Fremgangsmåte:
1. Hendene skal være synlig rene og tør-

re.
2. Hånddesinfeksjonsmiddel påføres

slik at hele hånden blir fuktig. Midlet
gnis inn i 15 sekunder til huden er
tørr. Husk fingertupper og spesielt
tomler. Ikke bruk håndtørkepapir.

Håndvask
Utføres i 30 sekunder på synlig tilsølte
eller forurensete hender. Bruk rennende
vann, flytende såpe og mykt papirhånd-
kle.
Fremgangsmåte:
1. Fukt hendene under rennende vann.
2. Ta flytende såpe fra dispenseren.
3. Vask hendene grundig i 30 sekunder.

Vær nøye med å vaske fingertupper,
mellom fingrer. Og tomler. Skyll der-
etter såpen godt av.

4. Tørk med papirhåndkle (brukes som
trekkpapir for å unngå sårhet).

5. Rene hender skal ikke berøre kranen.
Steng igjen kranen med underarm el-
ler det brukte papir-håndkleet.

Beskyttelseshansker
Bruk av usterile beskyttelseshansker er
et ekstra smitteforebyggende sikkerhets-
tiltak i tillegg til håndvask/hånddesin-
feksjon som hindrer at smittestoff over-
føres til andre via hendene. Hansker skal
kun knyttes til konkrete arbeidsoppga-
ver når det er kjent smitte (som for ek-
sempel ved lapisering av væskende nav-
ler eller brystmassasje ved mastitter ).
Hanskene tas av når oppgaven er utført.
Hendene skal desinfiseres eller vaskes
med en gang hanskene er tatt av.

Håndpleie
Ansatte kan med fordel bruke hånd-
pleieprodukter. Vurder å bruke hånd-
krem før pauser og ved arbeidsdagens
slutt. NB. Det anbefales at den enkelte
ansatte anskaffer en behagelig hånd /
hudkrem for privat bruk som alltid på-
føres hendene før sengetid. Vær spesielt
nøye i vinterhalvåret og unngå å fryse på
hendene.

Vask og desinfeksjon på
helsestasjonen
• På vekten og lengdemåleren brukes

nytt papir mellom hvert barn.
• Dersom barn tisser og lignende på

vekten/lengdemåleren så tørk opp
med cellestoff og deretter vask over
med desinfeksjonssprit for flater
(finns i våtservietter).

• På slutten av hver dag tørkes over vekt,
lengdemåler og benker/matter med
desinfeksjonssprit for flater (våtservi-
etter ok).

• Det er ingen fasit svar på vask/desin-
feksjon av leker. Generelt bør helsesta-
sjonen bare ha leker som har en vask-
bar overflate. Har et barn hatt en leke
i munnen så tørkes denne over med
våtserviett for flater. NB må tørke et
minutt før neste barn kan bruke leken.

• Er det en ide at foreldre har med egne
leker til barnet? Dette kan være spesi-
elt i en smittesituasjon som for eksem-
pel MRSA.

• God rutine er på slutten av hver dag å
desinfisere alle leker med overflatedes-
infeksjonssprit.

• I tillegg kan det anbefales ukentlig å
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vaske alle leker som tåler det i opp-
vaskmaskin.

• Og er det like bra å vaske med grønn-
såpe og vann som å bruke desinfek-
sjonssprit? Kanskje man skal variere
og vaske i blant med grønnsåpe og
vann over flater som benker, matter,
leker, vekt m.m. Husk ren klut som
kan vaskes på 85° må brukes. Eller
bruk kun engangskluter.

Skal helsestasjonsansatte ha
eget arbeidsantrekk?
Det er ikke noe myndighetskrav som er
regulert gjennom lover og forskrifter om
at ansatte på helsestasjonen skal ha eget
arbeidsantrekk. For å beskytte den an-
satte mot smitte er det en fordel å ha
eget arbeidsantrekk som arbeidsgiver
bør sørge for vask av. Det kan være far-
gerike kitler i bomull som tåler min. 60
gr. Vask. Ved større helsestasjoner kan
det gjøres avtale med vaskeri for eksem-
pel tilknyttet et sykehjem om vask av ar-
beidstøyet. Det må være rutiner på hvor
ofte arbeidstøyet skal skiftes om det skal

være daglig eller hver uke. Det må alltid
skiftes når det blir tilsølt.

Smittevernutstyr og desinfeksj-
onsmidler helsestasjonen bør ha
• Engangssmittefrakker m/mansjetter 
• Kirurgisk munnbind 
• Hansker av lateks eller tilsv. kvalitet 
• Hånddesinfeksjonssprit og overflate-

desinfeksjonssprit

Ved kjent smitte som for eksempel
MRSA (meticillin resistente staphyloco-
coccus aureus) hos mor eller barn så må
helsesøster bruke smittefrakk, munn-
bind og hansker v/all vaksinering/
undersøkelse av barnet. Det er ikke nød-
vendig å bruke smittevernutstyr ved
samtale/føre datajournal og lignende.
Det som er viktig da er å ta familien inn
på slutten av dagen. OBS familien treng-
er ekstra omsorg og informasjon om
MRSA og hvorfor vi har på smittevern-
utstyr. Etter konsultasjonen så utføres
desinfeksjon med overflatedesinfek-
sjonssprit av vekt, matte og lignende.

Det brukte engangsutstyret kan kastes i
dobbel plastpose som begge knyttes
igjen før det kan kastes i vanlig søppel.

Det kan være lurt å ha tenkt igjennom
de rutiner helsestasjonen har for hygi-
ene for plutselig så kan det oppstå en
smittesituasjon. Den gode helsestasjon
og det gode smittevern er det ulike tra-
disjoner som må møtes? Tenk i gjennom
om dere må endre praksis. Lykke til!

Les gjerne mer om håndhygiene og
MRSA på nettidene til www.fhi.no eller
bestill veilederne om håndhygiene
(smittevern 11) og en om MRSA (smit-
tevern10) fra Nasjonalt Folke-helseinsti-
tutt.

Litteratur
* Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Det

kongelige helse-og omsorgsdepartementet. juli
2005

* Nasjonal veileder for håndhygiene. Smittevern
11. Nasjonalt folkehelseinstitutt, oktober 2004.

* Guideline for hand hygiene in health-care set-
tings. MMWR 2002;51:1-45.

* Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus.
Ullevål universitetssykehus 2003.

––––––––––––––––––––––––––––––
Av Gerd Granlund, Inger Hosen og Kir-
sten Marie Garder
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Det har det siste året vært 4-5 tilfeller
med MRSA smitte ved helsestasjoner i
Oslo. Det har blant annet vært mastitt
hos mor med MRSA, øyebetennelse hos
barn med MRSA og abscess hos barn
med MRSA.
MRSA står for meticillinresistente stap-

hylococcus aureus. En kan være bærer
av MRSA (kolonisering) da er MRSA
påvist eller en kan ha en MRSA-infek-
sjon. En MRSA infeksjon skal alltid be-
handles og i tillegg utføres ofte sanering
samtidig. Sanering er tiltak for å få bæ-
rere fri for MRSA. Det gjennomføres
med 5-10 dagers sanering med Hibis-
crub og i tillegg en nesesalve. I mars
2007 var det en konferanse i Oslo om
”MRSA og andre smitteutfordringer i

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. An-
dre kommuner oppfordres til å ha lig-
nende konferanse.
Med tillatelse fra helsesøstertjenesten i
Bydel Sagene gjengis her prosedyre fra
helsestasjonen for: Tiltak mot spredning
av MRSA.
Vi håper dette kan være en hjelp til at
andre helsestasjoner kan utarbeide sine
prosedyrer for MRSA og andre smit-
teutfordringer i helsestasjonstjenesten.

MRSA ØKENDE PROBLEM
VED HELSESTASJONER I OSLO

Bydel Sagene – Helsestasjonen
Kval.håndbok, del 2 Dok nr.: _________

Emneområde: Smittevern Prosedyre for: Tiltak mot spredning av meticillinresistente gule 
stafylokokker (MRSA)
MRSA-funn hos mor som ammer / nyfødt barn

Utarbeidet av: fagleder Godkjent av: Bydelsoverlegen Versjon nr.: 2

dato: nov.2006        dato: Gyldig fra: nov 2006 dato revidert: 27. april 2007

Formål / omfang:

Forhindre spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA kan påvises hos mor/barn ved f. eks mastitt, sårinfeksjon, screening etter kontakt med helsevesenet i utlandet. Er
det påvist hos mor må man regne med at barnet er kolonisert, og motsatt.
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Inntil eventuell sanering er foretatt og det foreligger negative kontrollprøver, må mor/barn anses som koloniserte og hel-
sestasjonen må gjennomføre nødvendige beskyttelsestiltak.
Infeksjon med MRSA hos mor eller barn skal alltid behandles.

Ansvarsforhold:

Bydelsoverlegen har ansvar for at melding om MRSA blir gitt og koordinerer, sammen med fagleder, tiltak som blir igang-
satt, spesielt i forhold til MRSA-testing av personale og oppfølging av positive. Ansatte som har fått påvist MRSA skal føl-
ges opp av sin fastlege.
Helsestasjonsleder/fagleder har ansvar for å implementer og påse at personalet følger gjeldende retningslinjer for smitte-
regime ved MRSA og har tilgang på nødvendig utstyr for å forhindre smittespredning.
Personalet har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge gjeldende prosedyrer og rutiner
Bruker med påvist MRSA har rett til nødvendig helsehjelp, herunder oppfølging på helsestasjon

Referanser: (krav i fht lov, forskrift og lignende )

Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS
Forskrift om internkontroll i helse-og sosialtjenesten
Smittevern 10: MRSA-veilederen. Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2004
Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen

Registrering og rapportering:

Gjennomførte helseundersøkelser journalføres i vanlig helsestasjons- eller skolehelsejournal.
Det opprettes i tillegg egen smittevernjournal på bruker. I denne dokumenteres gjennomførte MRSA-smittetiltak og lab.
prøver fra bruker og familie/nærmiljø.
Mottatte prøvesvar av ansatte tatt ved Helsestasjonen legges i posthyllen til fagleder.
MRSA-miljøundersøkelsen av personalet dokumenteres i egen saksmappe i helsestasjonens smittevernarkiv.
Bydelsoverlegen og fastlegen holdes orientert via fagleder, evt. helsesøster/ jordmor

Henvisning til skriv, brosjyre, vedlagt dokumentasjon eller lignende:

Smittevern 11: Nasjonal veileder for håndhygiene. Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2004 
Retningslinjer for primærleger utarbeidet av Helse- og velferdsetaten, juni 2005

Fremgangsmåte / beskrivelse:

For å minske risikoen for spredning skal konsultasjonen legges til slutten av arbeidsdagen og bruker vises direkte inn på
kontoret slik at vedkommende ikke blir sittende å vente med øvrige brukere. Brukere med MRSA smitte bør oppfordres
til å ha egne leker med.
Ved direkte kontakt med bruker i forbindelse med undersøkelse/behandling skal personalet bruke hansker (lateks eller ni-
tril), munnbind (kirurgisk)og engangsfrakk med mansjetter.
Det skal utføres håndhygiene med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel m/glyserol, før og etter hver kontakt, selv om han-
sker er brukt. Håndvask skal kun utføres v/synlig skitne hender.
Etter konsultasjon skal flergangsutstyr (instrumenter, målbånd, leke, etc.) og berøringspunkter (vekt, stellepute, us. benk/
matte, stol. etc.) desinfiseres med overflatedesinfeksjonssprit.
Avfall (bleie, brukt beskyttelsesutstyr) kastes i vanlig plastpose for søppel inne på kontoret og knyttes før den tas ut av rom-
met. Bruk dobbel plastpose. Brukte sprøyter, kanyler, brukte vattpinner og bomullsdotter, etc. kastes i egne gule avfallsbe-
holdere av plast.
Vanlig rengjøring av kontoret /lokalet.
Dersom helsestasjonen først etter en konsultasjon får melding om at bruker har MRSA, skal personalet som har hatt nær
kontakt med vedkommende og ikke brukte munnbind, hansker og frakk testes for MRSA
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Av Mone Tsahai Kildal, Avdelingshelses-
øster, Grünerløkka smittevern
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøster har en lang tradisjon med
å utføre forebyggende smitteverntil-
tak. Kampanjer i forhold til hygiene,
barnevaksinasjon, tuberkulinundersø-
kelse og i senere år reisevaksinasjon,
hepatitt B vaksinering og influensa-
vaksinering av risikoutsatte, samt til-
tak i forhold til andre smittsomme
sykdommer som for eksempel MRSA
– meticillin resistente stafylokokker.

Organiseringen av det lovpålagte smit-
tevernarbeidet varierer fra bydel til by-
del i Oslo. Det er store variasjoner i
forhold til hvor stor stillingsbrøk hel-
sesøster har i forhold til å utføre ulike
delegerte smittevernoppgaver, men
det er også forskjeller i forhold til hvil-
ke smittevernoppgaver som er delegert
til helsesøstertjenesten. I noen bydeler
har det blitt opprettett egne helsesøs-
terstillinger på lokale smittevernkon-
torer, mens det i andre bydeler er av-
satt få ressurser til dette arbeidet og
helsesøster føler smittevernet som en
venstrehåndsoppgave som stadig tar
mer tid.

I 1999 ble Avdeling for infeksjonsfore-
bygging opprettet som bydel Grüner-
løkka-Sofienbergs lokale smittevern-
kontor. Nabobydelen Gamle Oslo
hadde også et eget smittevernkontor
på denne tiden med fulltidsansatte
helsesøstre. Det ble viktig for oss som
fulltids smittevernhelsesøstre å dele
erfaringer og kunnskap med hveran-
dre, da vi ikke hadde et eget fagmiljø i
egen bydel. Etter hvert tok underteg-
nede sammen med helsesøster Mary
Fleming Tollefsen initiativ til å oppret-
te et faglig nettverk/møtested for smit-

tevernansvarlige helsesøstre og Smit-
teverngruppa så dagens lys. I begyn-
nelsen var vi 4 helsesøstre som møttes
hver 3-4 måned for å dele erfaringer,
frustrasjoner og utarbeide rutiner og
prosedyrer i fellesskap. Det sosiale
treffet var også meget viktig, da vi ble
bedre kjent med hverandre og det ble
dermed lettere å samarbeide på tvers
av bydelsgrenser. Vi hadde møtene på
omgang på våre respektive arbeidsste-
der. Etter hvert spredte ryktet seg om
at det fantes en faggruppa av smitte-
vernhelsesøstre som regelmessig had-
de møter og gruppen fikk stadig flere
medlemmer også fra nærliggende
Akershus kommuner. Gruppen utvi-
det seg også med representanter fra
viktige samarbeidsinstitusjoner som
Diagnosestasjonen for Oslo og Akers-
hus, Avdeling for migrasjonshelse,
Oslo fengsel, Helse- og velferdsetaten
og Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke. Vi møtes nå cirka hver 3
måned i et fast møtelokale. Møtene er
formelle med saksliste og referat fra
hvert møte.

For flere helsesøstre er smittevernopp-
gaver og da særlig tuberkulinundersø-
kelse med Mantoux, bare en liten del
av det daglige helsesøsterarbeidet.
Smitteverngruppa for Oslo og Akers-
hus er ment som et møtested hvor
problemstillinger kan diskuteres, frus-
trasjoner og erfaringer kan utveksles,
men også hvor ny kunnskap kan tilfø-
res.

Aktuelle temaer som har vært disku-
tert på møtene:
– Utforming av smittevernplaner lo-

kalt.
– Nye tuberkuloseforskrifter
– Utforming av tuberkulosekontroll-

program
– Rutiner for MRSA- og tuberkulin-

testing av arbeidstakere (forhånds-
undersøkelse)

– SARS beredskap
– BCG vaksinering og basisvaksine-

ring av innvandre-, flyktninge- og
adoptivbarn 

– Oppfølging av tuberkulosepasienter
lokalt med DOT, direkte observert
behandling

– Arkivrutiner
– Innkallingsrutiner for tuberkulin-

undersøkelse og røntgenkontroll
– Ulike reisemedisinske spørsmål,

eks. gulfebervaksine.
– Tiltak i forhold til påvist MRSA hos

brukere av helsestasjonstjenesten
– Informasjon om og referat fra aktu-

elle kurs, møter og fagartikler.

Smitteverngruppa i Oslo og Akershus
oppfordrer andre til å ta initiativ til et
lokalt samlingspunkt for smittevern-
helsesøstre på tvers av kommunegren-
ser.

Undertegnede har også tatt initiativ til
opprettelse av Faglig forum for helse-
søstre som arbeider med smittevern.
Dette er en nasjonal medlemsgruppe
(gratis) som hver 3. måned får tilsendt
et elektronisk nyhetsblad ”Smittevern-
nytt”, og som inviterer til årlig fagse-
minar i Oslo. I dag får 119 helsesøstre
fra hele landet denne informasjonen
på e-post og 9. mai ble det for 3 året
arranger fagseminar.

Ønsker du å få tilsendt ”Smittevern-
nytt” elektronisk, send en e-post med
navn og arbeidssted til:
mone.kildal@bga.oslo.kommune.no

Smittevern-nytt og andre nyheter
innen smittevern, finner du også på
nettsidene til Landsgruppen av helse-
søstre, www.sykepleien.no

ORGANISERING AV SMITTEVERNET
I HELSESØSTERTJENESTEN I OSLO OG
OPPRETTELSE AV SMITTEVERNGRUPPA
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hanne Høiberg, Gerd Helen Bendik-
sen, Lise Janne Wang, helsesøstre i by-
del Stovner, Oslo
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kort historikk
Stovner bydel ligger øverst i Grorud-
dalen og grenser mot Akershus fylke
og bydelene Alna og Grorud. Helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten betjener
barn og unge i en befolkningsgruppe
på ca 28 000. Vi er organisert i 2 team,
skoleteam og barneteam 0-5 år.
Bydelen har 9 grunnskoler samt en
videregående skole. Antall elever totalt
i bydelen er i overkant av 4000. Alle
skolene har skolehelsetjeneste opptil
flere dager i uken. Andelen ikke et-
nisk-norske elever varierer fra 14 % til
90 %.

Vi som jobber i skolehelsetjenesten
her på Stovner har holdt på med sam-
talegrupper i mange år. Fra den spede
begynnelse i 1998, til i dag hvor 7 av 9
skoler har dette som et etablert tilbud
på noen av trinnene. Som teoretisk
grunnlag, var Helsedirektoratets kom-
pendium ”Kropp, kultur og kommu-
nikasjon” til god hjelp i oppstarten.
Noe av metoden i ”Du bestemmer”
(Elisabeth Arborelius), voldsforebyg-
gende grupper i – 99, prosjekt samta-
legrupper i 2001, samt år med erfaring
– har bidratt til å føre oss dit vi er i
dag. Felles utarbeidede maler og meto-
dikk, samt evaluering og tilbakemel-
dinger er nå gode hjelpemidler og in-
spirasjon i hverdagen. Vi opplever at
det er spennende med samtalegrup-
per, er vel anvendt bruk av tid og res-
surser og at elevene som deltar er po-
sitive.

Hvorfor samtalegrupper?
Veilederen av 2003 for helsestasjons-

og skolehelsetjenesten følger opp for-
gjengeren i fht gruppe som metode.
Hos oss betyr dette at vi anser både
sentrale føringer og lokale strategipla-
ner som styringsverktøy. I virksom-
hetsplanen vår, har flere av de over-
ordnede målene, samtalegrupper i
skolen som tiltak.
Teorien (Ken Heap) sier oss noe om
gruppe som metode. Den fremhever
deltakernes muligheter til å oppleve:
• Støtte gjennom fellesskap og ”vi-fø-

lelse”.
• Kritikk, grensesetting og oppmun-

tring fra likestilte - dette virker ster-
kere enn formaninger og reaksjoner
fra fagfolk og andre autoritetsper-
soner.

• Gjenkjennelse og identifisering.
• Generalisering som avhjelper fø-

lelsen av isolasjon. ”Jeg er ikke den
eneste”

• Kollektiv styrke.

Vi ser at dette stemmer overens med
evalueringer og tilbakemeldinger fra
elevene. Det å dele erfaringer i grupper
synes å øke selvtillit og mestring og
virke forebyggende og helsefrem-
mende.
Eksempler på slike tilbakemeldinger
har blant annet vært uttalelser som:
”Dette har reddet meg ”. ”Her får jeg
snakket om det som jeg ikke får snak-
ket med noen andre om ”. ” Dette bur-
de vi hatt mye mer av ”… Evaluering-
er helt tilbake til 1999 bekrefter lig-
nende behov de unge her gir uttrykk
for.

Samtidig vet vi at barn og ungdom er
spesielt sårbare overfor påvirkninger
fra hverandre. Vi opplever derfor at
det er nyttig å samle disse ”kreftene” i
grupper, og at vi som voksne kan være
med i prosessen og påvirke gjennom
vår profesjonalitet og tydelighet.

Mål & metodikk for samtale-
gruppene
Samtalegruppene som drives er
mange og varierte. Noen elever er i
gruppe fordi de har en felles definert
problemstilling å jobbe med. Andre
fordi de generelt profiterer på å være i
en liten gruppe hvor man kan snakke
om det de er opptatt av. Temaer som
ofte går igjen er vennskap, forelskelse,
foreldre/grenser, rus, konflikter, frem-
tid og forventninger. Noen grupper er
satt sammen fordi klassen strever med
klassemiljø hvor samtalene har fokus
på dette. I disse gruppene, velger ikke
elevene om de vil være med, da dette
er en del av skolens tiltak.
I de ulike gruppene som drives er det
derfor noe ulike mål avhengig av hva
slags grupper som startes opp. De vil
også være forskjellig ut i fra alder og
sammensetning. I dag har vi grupper
både på 6. - 10. trinn, og mange av ele-
vene har annen etnisk bakgrunn enn
norsk. Felles for gruppene er likevel at
vi legger vekt på ikke-vurdering som
metode og at elevene er med på å vel-
ge temaer selv.

I tillegg er det godt å ikke glemme det
som sto på forsiden av Helsesøstre nr.
3/2006: ”Evna til å skape gode relasjo-
ner er viktigare enn sjølve metoden”.

Til hjelp i gjennomføringen av en
gruppe har vi laget en egen perm om
samtalegrupper. Her har vi maler og
tips til innledninger til aktuelle tema
og til ulike oppgaver og aktiviteter
som engasjerer elevene. Diverse skriv
som: informasjonsskriv til skolen og
elevene og evalueringsskjema finner vi
også her.

I noe av det metodiske arbeid som lig-
ger til grunn for gjennomføring av en
samtalegruppe over tid, har vi sett at
bevisstheten omkring gruppeledelse er

BYDELENE – STOVNER

SAMTALEGRUPPER I SKOLE-
HELSETJENESTEN I STOVNER BYDEL



HELSESØSTRE – NR. 2-200758

viktig. Kompetanseheving i gruppele-
delse har flere av oss, og vi er opptatt
av å dele med hverandre slik at de med
mindre erfaring kan dra nytte av dette.
Vi opplever også at det er lettere å iva-
reta det som skjer i gruppeprossessen
og med den enkelte elev når vi er to.
Det er også godt å ha støtte og utfylle
hverandre og dele på oppgavene.
Gruppa blir heller ikke så sårbar der-
som den ene gruppelederen blir for-
hindret fra å delta.

Vi ser at det har stor betydning at en
av gruppelederne er helsesøster på den
aktuelle skolen. Dette gjør det lettere
med hensyn til rekruttering og mar-
kedsføring i skolen og i forhold til
oppfølging av elever som trenger dette
mellom eller i etterkant av samtalene.
En av gruppelederne er ofte en med
annen yrkesfaglig bakgrunn enn hel-
sesøster. I dag bruker vi gruppeledere
som er ungdomskonsulenter, barne-
vernspedagoger, og skolelege. Grup-
pen får gjennom dette en bredere
tverrfaglig innfallsvinkel. Erfaringen
er også at dette gir et tettere samarbeid
mellom for eksempel uteteamet og fri-
tidsklubbene og skolen. Videre blir
elevene kjent med disse yrkesgrup-
pene i gruppene, noe vi igjen ser kom-
mer til nytte for elevene i hverdagen.
Vi som ledere skal primært være med
å igangsette prosesser, bevisstgjøre og
utfordre. Visualisering av elevenes
egne innspill, problemstillinger til dis-
kusjon, rollespill og oppgaver er noe
av det vi bruker av verktøy. Det er vik-
tig at elevene opplever at det er deres
gruppe som de har stor råderett over
selv.

Eksempel på gjennomføring av én
type gruppe.
• Helsesøster informerer om samtale-

grupper på det aktuelle trinnet inne
i klassene. Elevene får med seg infor-
masjonskriv hjem. Her står det litt
om målsetting, aktuelle temaer som
ofte blir valgt og praktiske opplys-
ninger. Vi erfarer at når tilbudet er
godt kjent, er det mange elever som
ønsker å delta. Utfordringen kan da
være å velge ut dem man tenker
trenger dette mest. Opptil 7 elever
blir med i èn gruppe og vi samarbei-
der med lærere om sammensetning-
en av gruppen.

• Første og siste gruppemøte er defi-
nert mht til program. Temaene be-
stemmes utelukkende av elevene,
men gruppas overordnede mål er
styrking av selvbilde / selvtillit. Siste
møte er en oppsummering og ele-
vene evaluerer samtalegruppa.

• Elevene får noe tid på slutten av hver
time til å skrive litt i en loggbok. I
denne kan de si litt om hvordan de
har opplevd timen, om noe har vært
vanskelig eller greit. Vi har fått stor
sans for denne! Her speiles den en-
keltes opplevelse av timen og ikke
sjelden har vi gruppeledere blitt kor-
rigert med hensyn til hva vi har sit-
tet igjen med av inntrykk etter ti-
men.

• Det kan være 4-5 samlinger mellom
første og siste møtet, og da gjerne 2
skoletimer sammen.

• Vi som gruppeledere forbereder oss
til temaene elevene velger. Mye hjelp
er det da i permen hvor vi kan hente
stoff til timene. Forberedelsesark til
temaer, oppgaver og problemstil-
linger for å nevne noe.

• Alt elevene har bidratt med i løpet
av prosessen renskrives av oss ledere

og legges i egen perm. Hver enkelt
deltaker får denne og loggboka si på
siste gruppemøte.

Status og utfordringer fram-
over: 
Pr i dag har som nevnt 7 av 9 skoler et
etablert tilbud om samtalegruppe.
Noe av dette handler også om at prio-
ritering og forståelse for gruppevirk-
somhet har vært godt forankret i le-
delsen vår. Dette førte til at vi høsten-
2005, fikk øremerket først 50 % stil-
ling, senere 20 % til. I tillegg til oss hel-
sesøstre i skolen, har da 2 personer et
spesifikt ansvar for å være med å lede,
organisere og planlegge grupper. Med
tanke på at vi har gruppeledere fra for-
skjellige enheter og 2 gruppeledere i
hver gruppe på de ulike skolene, hjel-
per det at noen syr det hele sammen.
Disse innkaller også alle gruppeleder-
ne til møter 2 ganger i året. Her møtes
gruppeledere med ulik yrkesbakgrunn
for å dele relevant informasjon og er-
faring, til felles glede og nytte i de
gruppene vi driver.
Vi jobber nå med å få til et seminar for
alle gruppeledere i skolehelsetjenesten,
slik at vi får økt kompetanse og har en
noe felles plattform i hverdagen. Noe
vi også har nytte av, er at en av helse-
søstrene våre går på videreutdanning i
gruppemetodikk på Diakonhjemmets
høgskole.

Vi har vært opptatt av å ikke stivne i
faste mønstre. I tillegg til å fortsette
med å videreutvikle de gruppene vi
allerede driver, har vi nå planer om å
spisse tilbudet til også å omfatte mer
temabaserte grupper. Det kan være
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BYDELENE – STOVNER

grupper for barn av skilte foreldre,
grupper med minoritetselever osv.

Gruppevirksomheten har gitt oss mye
erfaring som vi ser er viktig å dele med
hverandre. Vi har utarbeidet en god
del skriftlig materiale og utfordringen
blir å videreutvikle og systematisere
dette ytterligere.

Vi er på skolens arena. Det er viktig å
ha allianser i skolen, og at vi har en fel-
les forståelse for betydningen av at ele-
ver får delta i samtalegrupper. Dette
forutsetter en forankring i skolens le-
delse. I en skolehverdag kan lærerne
være redd for at det skal gå ut over det
faglige. Vi ser at det blir viktig med tid-
lig og nøyaktig planlegging av grup-
pene og god dialog med de involverte
lærerne.

Sett i gang – grupper er gøy!
Som helsesøstre i skolehelsetjenesten
har vi mange faste arbeidsoppgaver,
men vi har også en viss mulighet til å
bestemme hvordan vi bruker tida vår.
Å drive samtalegrupper i skolen, er
både tidkrevende og tar mye ressurser.

Vi har imidlertid
erfart at gruppe-
virksomhet er en
effektiv måte å nå
mange elever på.
Tilbakemelding fra
lærere og ikke
minst evaluering
fra elever viser at
det vi gjør er vik-
tig, og at det er en
riktig måte å prio-
ritere tida på.

Videre erfarer vi
også at det å være
gruppeleder er slit-
somt og tappende,
men samtidig en svært meningsfull og
ikke minst morsom måte å jobbe på.
Uansett hvor forberedt vi tror vi er, så
utfordrer denne arbeidsformen flere
sider ved oss. Det mangler ikke på mu-
lighetene til å trene seg på kreativitet,
tenke ut over fastlagte rammer, tenke
alternativt, ta ting på sparket og ikke
minst evne til tverrfaglig samarbeid.
Vi er ikke i tvil om at samtalegrupper
er en flott måte å drive helsefrem-

mende arbeid på i skolehelsetjenesten.
Vi anbefaler det gjerne, men det er
ikke nødvendig å ha så store krav og
forventninger i begynnelsen. Elever er
stort sett svært takknemlig for å få
muligheten til å møtes i mindre grup-
per og snakke om ting de som ung-
dom er opptatt av! Som flere av ele-
vene i en gruppe nettopp uttalte:
”Hvorfor har vi ikke hatt dette før?”
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1. Aadnevig, Anne Storaker 0481 OSLO
2. Andresen, Eli 1386 ASKER
3. Berge, Kjersti 4380 HAUGE I DALANE
4. Brandås, Solbjørg 7332 LØKKEN VERK
5. Bugodt, Hege Nordang 3716 SKIEN
6. Cederkvist, Grethe 3140 NØTTERØY
7. Dørum, Sissel 7340 OPPDAL
8. Evjen, Karin Flovikholm 7500 STJØRDAL
9. Eskeland, Helle 0592 OSLO

10. Finvik, Anne 8023 BODØ
11. Fjerstad, Janne 7715 STEINKJER
12. Fotland, Randi Næss 1254 OSLO
13. Frøysa, Anne Elin 6392 VIKEBUKT
14. Gaustad, Ellen Åslid 6017 ÅLESUND
15. Gilde, Frid Iren Olsen 7140 OPPHAUG
16. Giske, Palma Synnøve 6018 ÅLESUND
17. Groth, Inger Johanne 1661 ROLVSØY
18. Halvorsen, Rita 9475 BORKENES
19. Hamnøy, Ingvild Lande 6013 ÅLESUND
20. Hansen, Lene Sofie Tekfeldt 3050 MJØNDALEN
21. Haugskott, Randi 7600 LEVANGER
22. Havik, Hilde 7600 LEVANGER
23. Hestvik, Tove Dille 7800 NAMSOS
24. Hetland, Hilde 4370 EGERSUND
25. Hjukse, Anne Elisabeth 3810 GVARV
26. Holsen, Liv 3115 TØNSBERG
27. Hovda, Elin Grindheim 5590 ETNE
28. Høyland, Cecilie 1640 RÅDE
29. Iversen, Ellen Midtsian 7048 TRONDHEIM
30. Iversen, Hilde Totland 5261 INDRE ARNA
31. Johansen, Turid Anita 7540 KLÆBU
32. Jordet, Nina Langaas 7335 JERPSTAD
33. Juliebø, Gro Anita Fallgren 6015 ÅLESUND
34. Kalvenes, Hildegunn 5392 STOREBØ
35. Karlsen, Anne-Gerd 9015 TROMSØ
36. Kjær, Lone 0873 OSLO
37. Knygh, Guro Johanne 0596 OSLO
38. Konst, Marit 9511 ALTA
39. Kristiansen, Anne Lene O. 1523 MOSS
40. Kristiansen, Wenche Helen 8800 SANDNESSJØEN
41. Larssen, Jorunn S. 0172 OSLO
42. Lende, Tone 4400 FLEKKEFJORD
43. Lilleøren, Inger 0592 OSLO
44. Lægreid, Gunn Marit 5783 EIDFJORD
45. Løland, Marte 5094 BERGEN
46. Miland, Frøydis 3660 RJUKAN
47. Moy, Merete 4014 STAVANGER
48. Myhr, Gunn 3580 GEILO
49. Myrvågnes, Hilde Kolsvik 6018 ÅLESUND
50. Mæsel, Hild 3725 SKIEN
51. Måøy, Eva Myhre 7970 KOLVEREID
52. Nadden, Jane Soley 1930 AURSKOG
53. Neegaard, Elisabeth Hveem 4843 ARENDAL
54. Nilsen, Berit 4625 FLEKKERØY
55. Nordhelle, Sigrun Mushom 4624 KRISTIANSAND S
56. Nordland, May-Eva 4635 KRISTIANSAND S

57. Olsen, May-Liss Ordemann 9514 ALTA
58. Pawlica, Anja Christoffersen 5542 KARMSUND
59. Pettersen, Elisabeth Høglund 0679 OSLO
60. Rani, Radha 0683 OSLO
61. Reigstad, Kari Hallaråker 5111 BREISTEIN
62. Reite, Rigmor Kvalsvik 6007 ÅLESUND
63. Ripel, Monica 1634 GAMLE

FREDRIKSTAD
64. Salater, Grete 0493 OSLO
65. Salte, Oddbjørg 4352 KLEPPE
66. Sirland, Wai-Lin 1778 HALDEN
67. Skjervø, Sidsel 7670 INDERØY
68. Skogseth, Nina Therese 2170 FENSTAD
69. Skollevold, Elisabeth 0862 OSLO
70. Skolt, Tone G. 1593 SVINNDAL
71. Skomsvoll, Grete Bach 4626 KRISTIANSAND S
72. Skuseth, Britt Sørland 6006 ÅLESUND
73. Sletsjøe, Jorunn Flakne 3261 LARVIK
74. Sollid, Wenche Merte 6869 HAFSLO
75. Soløst, Linda Marie 0667 OSLO
76. Staulen, Carina 7029 TRONDHEIM
77. Stokka, Anne-Grethe 4816 KOLBJØRNSVIK
78. Strand, Lillian 3916 PORSGRUNN
79. Strand, Ragnhild Kristin 8013 BODØ
80. Strekerud, Hanne 1782 HALDEN
81. Stræte, Oddfrid 2408 ELVERUM
82. Sundsby, Hilde 7236 HOVIN I GAULDAL
83. Svebak, Teresa 5179 GODVIK
84. Svendheim, Kari 8013 BODØ
85. Sødal, Grethe De Lange 4824 BJORBEKK
86. Thorstensen, Gry Mette 7075 TILLER
87. Trongaard, Grethe 1970 HEMNES
88. Ulla, Turid Bjørnerem 6018 ÅLESUND
89. Vaagen, Gry Karoline 3718 SKIEN
90. Vedeler, Ann Kristin Vilvang 1394 NESBRU
91. Vesteraas, Ragnhild 5251 SØREIDGREND
92. Volden, Hild 2870 DOKKA
93. Vollen, Åshild Winje 8516 NARVIK
94. Vollestad, Bodil Skaug 1472 FJELLHAMAR
95. Walseth, Britt Helene Skum 9517 ALTA
96. Wergland, Inger 5258 BLOMSTERDALEN
97. Ødegård, Gina 2427 PLASSEN
98. Øverby, Janne Ribe 8445 MELBU
99. Øye, Linda 5227 NESTTUN
100. Åsebø, Torhild Sellevold 5917 ROSSLAND

VELKOMMEN TIL MANGE NYE MEDLEMMER!

INNMELDING – NYE MEDLEMMER

På grunn av plassmangel i dette nummer av 
Helsesøstre må innmeldingsskjemaet utgå.

Innmelding kan skje ved å gå inn på internett:
www.sykepleierforbundet.no/medlemskap

eller ved å benytte skjemaet fra en tidligere utgave 
av Helsesøstre.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Mona Flatval, (avdelingshelsesøster i
Bydel Grünerløkka og prosjektleiar for
prosjektet Ungdomshelsestasjonstilbud
til lesbisk, homofil og bifil ungdom
(13–24 år)
Artikkelen er hentet fra læreboka «Lesbiske
og homofile i møte med helse- og sosialtje-
nesta». Anbjørg Ohnstad og Kjersti Malte-
rud. Det Norske Samlaget. 2007
–––––––––––––––––––––––––––––––––

På ungdomsskolen sit Marte i
klasserommet og høyrer på hel-
sesøster Berit som underviser om
samliv og seksualitet. Helsesøster
snakkar engasjert om den flotte
seksualiteten og den fine kjærlei-
ken mellom mann og kvinne. Ho
fortel at vi alle er seksuelle vese-
na med ulike behov, ønskjer og
verdiar. Ho snakkar om biologi og
forplantning, om forelsking, sje-
nanse, lyst og kåtskap, og kor
viktig det er å kjenne seg sjølv og
sine eigne behov og ønske i møte
med andre menneske.  Marte
høyrer på helsesøster og lurer på
om ho ikkje skal seie noko om at
nokre jenter kan forelske seg i
andre jenter, og korleis dette kan
vere. At det er fint, men også
vanskeleg, fordi det ikkje er no-
kon som snakkar om dette ver-
ken i klasserommet, blant venene
eller heime.

På mange ungdomsskolar går det ele-
var som ikkje kjenner seg igjen i
undervisninga om blant anna samliv
og seksualitet. Denne undervisninga
legg i liten grad vekt på den røynda
unge homofile, lesbiske eller bifile
opplever som sentralt i deira liv. Den
einaste måten homofili vert nemnd i
skolesamanheng, er ofte ved bruk av
skjellsord i skolegarden. Eg vil her vise
kva som er dei spesielle dilemmaa
denne ungdomsgruppa kan møte, og
korleis vi som helsepersonell innan
førebyggjande og helsefremjande ar-

beid kan bidra til å gjere barrierane
mot å oppsøkje skolehelsetenesta og
helsestasjon for ungdom mindre. Må-
let må vere at ungdom som treng rett-
leiing eller rådgjeving, ser at skolehel-
setenesta eller helsestasjon for ung-
dom er tenester dei kan bruke.
Det er viktig å hugse at det er store va-
riasjonar mellom unge homofile, les-
biske, bifile og ungdom som har
spørsmål knytte til eigen seksualitet.
Nokre vil vere meir robuste, medan
andre vil vere sårbare i møtet med dei
same utfordringane. Men nokre tema
ser ut til å gå igjen hos mange. Vi skal
sjå på dei viktigaste her.

Åpenheit
Ungdom som skjønar at dei rettar
kjærleiken og seksualiteten sin mot
personar av same kjønn som dei sjøl-
ve, må ta stilling til om dei skal fortel-
je dette til andre, og kven dei skal for-
telje det til. Heterofil ungdom treng
ikkje stå fram som heterofile, hetero-
seksualitet vert teke for gjeve. Ungdom
er sårbare for avvising frå foreldra, og
mange fortel først om homoseksua-
liteten til vener. Dei er både kjensle-
messig og praktisk avhengig foreldra,
og ei avvising frå foreldra kan difor
vere ekstra vanskeleg å handtere. Mar-
te, som vi møtte i innleiinga, hadde
sikkert ikkje snakka med foreldra eller
mange vener om tankane og erfaring-
ane om sin eigen kjærleik og seksua-
litet. For mange ungdommar vil det
vere om nett dette dei treng rettleiing
frå skolehelsetenesta eller helsestasjon
for ungdom. Korleis dei skal forhalde
seg til kjenslene sine til personar av
same kjønn, om dei skal fortelje dette
til andre, og kven som i så fall skal få
vete, kven dei skal snakke med først.
Helsepersonell kan hjelpe ungdom-
men til å få eit større handlingsrom.
For mange ungdommar kan det å tref-
fe andre i same situasjon som ein sjølv
som ein kan kjenne igjen sine eigne er-
faringar i, vere særs positivt. Difor vil

mange ha behov for å få vete noko om
organiserte ungdomsmiljø for unge
homofile og lesbiske i nærleiken av der
dei bur. Det vert her viktig at tilsette i
skolehelsetenesta og på helsestasjon
for ungdom har kunnskap om dette.

Mangfald og merkelappar
Mangel på rollemodellar gjer at mange
ungdommar manglar bilete av kva det
vil seie å leve som homofile og lesbis-
ke. Dei kan vere opptekne av at dei
ikkje liknar på andre eller ikkje føler at
dei passar inn i kategoriane homofil
eller lesbisk. Truleg er dei kategoriane
vi nyttar, også smalare enn menneske-
leg seksualitet og mennesket sine
kjensler. Mange kjenner ikkje andre
homofile og lesbiske og er usikre på
om dei liknar på andre, eller har erfart
at dei ikkje liknar på andre homofile
og lesbiske, og lurer då på kven dei då
liknar på. Det er viktig å understreke
for ungdom at gruppa homofile og
lesbiske utgjer eit stort mangfald med
omsyn til blant anna korleis ein lever
livet sitt, og kva slags livsstil ein har.
Det ein har felles, er kanskje i nokre
tilfelle berre at ein rettar kjenslene og
seksualiteten sin mot personar av
same kjønn som ein sjølv. Det er dess-
verre ikkje slik at ein treng å treffe ei
”tvillingsjel” første gong ein treffer ein
annan som er homofil eller lesbisk.
Framleis er det få homofile og lesbiske
som er synlege i nærmiljøet eller i det
offentlege rommet. Og mange av dei
som er synlege i det offentlege rom-
met, er vaksne. Det gjer at ungdom har
få rollemodellar på sin eigen alder og
få rollemodellar i nærmiljøet, på sko-
len eller i familien. Sjølv om homofile
og lesbiske er meir synlege enn for 20
år sidan, er det framleis vanskeleg for
mange ungdommar å danne seg eit
nyansert bilete av kva det vil seie å vere
homofil eller lesbisk eller å leva som
homofil eller lesbisk, og kva plass dei-
ra liv skal ha mellom stereotypiar og
tausheit.
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Normalt
Vi veit ikkje sikkert kvifor nokre er
homofile og lesbiske og andre er
heterofile. Til sjuande og sist handlar
dette om kva syn ein har på mennes-
keleg seksualitet, og korleis ein forstår
seksualiteten. Dette kan ein seie til
ungdom, samstundes med at ein får
fram eventuelle mytar dei har om kvi-
for nokre rettar kjærleiken og seksua-
liteten sin mot personar av same
kjønn. Her kan ungdom godt ha
kunnskap som primært byggjer på
fordommar og mytar framfor kunn-
skap, og det er viktig at ein sjekkar ut
dette i møtet med ungdom.
Ungdom bruker omgrepa sjuk og
sjukdom på ein annan måte enn helse-
personell. Det som ikkje vert sett på
som normalt, kan fort verte sett på
som sjukt av ungdom. Både omgrep
om kva som er normalt og kva som er
sjukt, vil kunne prege ungdom sitt syn
på homofili. Unge homofile og lesbis-
ke kan tru at det er noko gale med dei.
Men det går an å understreke for ung-
dom at det er lenge sidan ein såg på
homofili som sjukdom, og at ein no
ser homofili som ein variant av det å
vere menneske. Dei fleste i samfunnet
ser seg sjølve som heterofile, men det
er rekna som like normalt å rette kjær-
leiken og seksualiteten sin mot ein
person av same kjønn som ein person
av motsett kjønn. For ungdom som
slit med skamfulle kjensler, vert det
viktig å få fram at det finst alternative
oppfatningar

Uro over framtida
Fleire undersøkingar syner at ungdom
generelt set unge homofile og lesbiske
lågt på rangstigen. Sjølv om det kan sjå
ut som om dette er i ferd med å endre
seg, gjer denne degraderinga noko
med unge homofile og lesbiske sitt syn
på seg sjølve. Ofte kan dette merkast
som kommentarar frå omgjevnadene
eller utsegner i media eller andre meir
offisielle talerør.
Ettersom ungdom har få rollemodellar
som er homofile og lesbiske, kan dei
ha ganske uklare bilete av korleis
framtida kan verte sjåande ut for dei.
Korleis dei vil leva og korleis dei kan
leva – dette er store spørsmål som sjel-
dan kan løysast med enkle og korte
svar. Det kan vere til hjelp å få vete at
mange andre står i same situasjon som
dei sjølve, og at det er helt vanleg at ein
undrar seg over slike spørsmål i den si-

tuasjonen ein er i. I tillegg kan ein
minne om at mange vaksne homofile
og lesbiske lever gode liv og er særs
nøgd med å leve som homofile og les-
biske.

Mange ungdommar har sett for seg at
dei skal leva som foreldra sine når dei
vert vaksne, og foreldra fungerer som
rollemodellar for barna sine, sjølv om
barna ikkje vil leve eksakt som forel-
drae. Likevel har truleg mange trudd
at dei skal gå ein veg som liknar på den
vegen foreldra har gått. Når dei skjø-
nar at dei er homofile og lesbiske,
skjønar mange at dei skal gå ein annan
veg, og det kan vere ein veg dei kjenner
lite til. Det kan vere til nytte å få hjelp
til å utforske kva denne andre vegen
skal verte for dei, og å tydeleggjera at
denne vegen kan gje mange muleghei-
ter.

Førebyggjande og helsefrem-
jande tenester
I Stortingsmelding 25: Levekår og livs-
kvalitet for homofile og lesbiske i No-
reg (2000–2001) vert det slått fast at
det finst like store ulikskapar i helse
blant homofile og lesbiske som hos
resten av innbyggjarane i Noreg, og at
det ikkje er aktuelt å lage særskilde
helsetenester for homofile og lesbiske.
Det vert likevel understreka at lesbiske
og homofile kan oppleve særskilde på-
kjenningar, fordi dei tilhøyrer ei grup-
pe som har vorte utsett for fordommar
og diskriminering. Målet er at lesbiske
og homofile skal oppleve likeverd i det
ordinære tenestetilbodet, og ein strate-
gi for å oppnå dette vil vere å auke
kunnskapsnivået og den fagliege kom-
petansen blant tilsette i blant anna hel-
sestasjonstenesta.
I stortingsmeldinga vert det og sagt at
førebyggjande arbeid kan vere særs
viktig. Skolehelsetenesta og helsesta-
sjon for ungdom vert nemnd som ein
arena der lesbisk og homofil ungdom
kan få rettleiing, helseopplysning og
rådgjeving etter behov. Dei førebyg-
gjande helsetenestene representerer
lågterskeltilbod som det er lett for
ungdom å oppsøkje. Desse tilboda skal
jobbe primærførebyggjande med alle i
si målgruppe g i tillegg vise ungdom
som har særskilde behov, vidare i sys-
temet. Ein føresetnad for at desse te-
nestene kan gje eit godt tilbod til unge
homofile og lesbiske, er at dei har
kunnskap om kva som kan skape hel-

seproblem for denne ungdomsgruppa,
og kva som er dei særskilde dilemmaa
denne ungdomsgruppa kan slite med.
Meir enn å skifte blikk i det førebyg-
gjande og helsefremjande arbeidet
handlar det om å utvikle eit sideblikk
som gjer at dei tilsette ser at nokre av
ungdommane er homofile og lesbiske
eller lurer på eiga seksuell orientering.
Det neste skrittet vert å sjå på kva slags
ny kompetanse og kunnskap dei tilset-
te treng for å møte denne ungdoms-
gruppa.
Førebyggjande og helsefremjande ar-
beid i forhold til seksuell helse er aller-
eie eit sentralt arbeidsområde både for
helsestasjon for ungdom og skolehel-
setenesta i ungdomsskolen og på den
vidaregåande skolen. Det gjer det lett å
integrere arbeid for unge homofile,
lesbiske, bifile eller ungdom som har
spørsmål knytt til eiga seksuell orien-
tering. Det er lettare å utvide arbeids-
området ein alt er inne på, ved å vise
til at mennesket rettar kjærleiken og
seksualiteten sin i ulike retningar. Det-
te gjev helsepersonell gode høve til å
fokusere på homofili i det førebyg-
gjande og helsefremjande arbeidet ein
alt gjer.
Det er viktig å ha klart for seg kva ein
skal førebyggje, og kva ein skal fremje.
I høve til homofil, lesbisk og bifil ung-
dom skal vi særleg førebyggje helse-
problem som følgje av minoritets-
stress. Helseproblema i den ungdoms-
gruppa er ikkje knytt til seksuell orien-
tering i seg sjølv, men til minoritets-
stress. Målet må vere å styrkje ung-
doms seksuelle forståing og identitet,
og tenestene kan bidra med kunnskap
i form at helseopplysing, støtte og rett-
leiing ut frå kva den einskilde ung-
dommen har behov for.

Sei velkommen til lesbisk og
homofil ungdom
Om ein berre marknadsfører helsesta-
sjon for ungdom som ei helseteneste
med tilbod om gratis p-piller og gravi-
ditetstestar, seier ein indirekte at tilbo-
det er retta mot heteroseksuell ung-
dom. For mange homofile og lesbiske
ungdommar vil ikkje dette vere inter-
essante tilbod, men berre ei stadfesting
av at helsetenesta ikkje ønskjer dei vel-
kommen. Difor vert det viktig å seie
tydeleg kva slags kompetanse helsete-
nesta har, kva helsetenesta gjev tilbod
om, og kven som er velkomne.
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Det kan ein gjere ved å
• ha flygeblad og plakatar om homofi-

li synleg på venterommet, toaletta
eller på kontora som ein nyttar til
konsultasjonar. Gode flygeblad eller
plakatar kan skaffast frå LLH eller
Homofiles Ungdomstelefon.

• dele ut informasjon til all ungdom
som nyttar tenesta, der ein seier
noko om kva slags tilbod ein har til
unge homofile, lesbiske og bifile el-
ler ungdom som er usikre på eiga
seksuell orientering. Det er betre å
gje det til all ungdom som nyttar
helsetilbodet, enn berre til dei ein
trur er homofile og lesbiske.

• ha tidsskrift og aviser som omtaler
homofili på ein positiv måte, på ven-
terommet

• formidle gjennom helseopplysning i
grupper eller ved individuelle sam-
talar haldningar som fortel at homo-
fil, lesbisk eller bifil ungdom skjønar
at dei er velkomne til skolehelsete-
nesta eller på helsestasjon for ung-
dom.

• være medvetne om språket ein nyt-
tar, slik at ein både skriftleg og
munnleg nyttar eit språk som også
inkluderer kvardagen og erfaringane
til unge homofile, lesbiske og bifile.

• marknadsføre seg for det lokale or-
ganiserte homofile miljøet, slik at
det er kjent kva slags kompetanse
helsetenesta har

• ha informasjonskampanjar om
homofili i regi av skolehelsetenesta
og helsestasjon for ungdom 

Undervisning er skolen sitt ansvar,
men tilsette i skolehelsetenesta og på
helsestasjon for ungdom tek ofte del i
undervisning. Informasjon i klasse-
rommet på ungdomsskolen og den vi-
daregåande skolen vert også ofte nytta
for å fortelje om helsestasjon for ung-
dom. Kva slags språk og omgrep ein
nyttar ved slike høve, er alltid viktig,
og det vert særskilt viktig at helseper-
sonell har eit medvetent forhold til
korleis språket kan vere med på å in-
kludere eller ekskludere ulike grupper.

Samtalar med ungdom
I møtet med ungdom bør vi ikkje pro-
blematisere homofili. Skal vi seie noko
om homofili til einskildpersonar eller
grupper, så sei noko positivt. Ungdom
treng informasjon som kan gje håp, og
som ikkje berre forsterkar kjensler av å
vere annleis og kjensler av skam.

I møtet med ungdom er det særskilt
viktig å sjå alvoret hos den unge. Om
ein ungdom presenterer noko som
han eller ho opplever som problema-
tisk, skal perspektivet til ungdommen
gjerast til utgangspunkt for samtalen.
Hugs at møtet med ungdom kan vere
avgjerande for den einskilde ungdom-
men på kort eller lang sikt, og at det du
gjer som hjelpar i møtet med ungdom,
kan verte viktig for den psykiske helsa
til vedkommande i kort eller i lang tid
framover.

Ingen, verken psykologar, legar, pres-
tar eller andre, kan endre nokon si sek-
suelle orientering. Slik verksemd vert
ikkje rekna som forsvarleg fagleg prak-
sis i dag. Derimot kan ungdom ha nyt-
te av å få fagleg korrekt informasjon.
Unge homofile og lesbiske vil også
vere prega av at homoseksuelle ut-
trykk ikkje er tydelege i vårt samfunn,
og at dei også treng kunnskap om
homofili.

Er det noko ein kan gjere
feil?
I alle møter med menneske kan ein
gjere feil ved at det er noko ein ikkje
skjønar, eller noko ein burde ha sagt,
eller at ein sa noko som ein kanskje
ikkje burde ha sagt. Ei særskiltd utfor-
dring i møtet med minoritetar er at
minoritetsspørsmålet kan få alt for
stor eller alt for liten plass. Ikkje alle
spørsmål frå unge homofile og lesbis-
ke handlar om homoseksualitet. No-
kre spørsmål er kanskje meir prega av
at dei kjem frå ein 15-åring enn at den
som spør, er lesbisk. På den andre sida
kan andre spørsmål vere meir knytte
til seksuell orientering enn det fagper-
sonen skjønar. Når ungdommar fortel
at dei er homofile eller lesbiske, vert
det kan hende det einaste fagpersonen
tek tak i, medan dei behova ungdom-
men har i forhold til eiga helse, kan
handle om andre ting. Nokre ung-

dommar kan og oppleve at det at dei
opna seg  om at dei er homofile eller
lesbiske, fell som stein til jorda utan at
det vert teke opp i konsultasjonen et-
ter at det er sagt. Om ein sjekkar ut
med den einskilde kva som er viktig
med omsyn til minoritetstilknytting,
kan ein sleppe å falle i nokon av desse
grøftene.
Ein annan feil helsepersonell kan
gjere, er å nytte private meiningar og
erfaringar meir enn kunnskapsbasert
praksis i faglege samanhengar. Homo-
seksualitet er framleis eit omstridt
emne i mange miljø. Ei medveten
haldning til kva som er faglege stand-
punkt, og kva som er meir politiske
standpunkt, kan syne at desse ikkje
treng å vere heilt det same.
I god fagleg praksis syter ein for å få
rettleiing når ein står fast. Om ein tek
tak i nye faglege emne, er det ofte ting
ein ikkje skjønar. I staden for å skam-
me seg over det ein ikkje skjønar eller
det ein ikkje får til, kan det vere betre å
drøfte saka med ein kollega. Då kan
førebyggjande og helsefremjande ar-
beid bli endå betre.
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Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ung-
dom i alderen 13–30 år
Hvorfor en egen helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom?
Vi vet at noen ungdommer synes det er vanskelig å snakke med andre om tanker en har om
homofili og kjønnsidentitet fordi de opplever at mange mangler kunnskap om og innsikt i dette
temaet. Andre vil ikke gå til helsepersonell for å få hjelp for helseproblemer de har fordi de er
redd for å bli møtt med negative holdninger.

Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom mellom 13 og 30 år
Solhauggata 2, 0565 Oslo, 22 71 62 15/918 23 542
Åpningstid: onsdag 17.00–19.00
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PÅ NETTET

VERDENS BESTE
PAPPA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av initiativtager Sverre Nøkleby
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verdensbestepappa.no er en side for alle som er, eller ønsker å bli,
pappa. Her kan man finne nyheter som interesserer pappaer, og
diskutere med likesinnede på forumet. På forumet diskuteres det
alt fra fødsel, graviditet og hormoner, via barneoppdragelse, sta-
sjonsvogn og barnevogn, til unnskyldninger for å kjøpe bilbane,
dataspill osv. På forumet er det fedre i alle aldre.
Brukerne på forumet har også arangert trilleturer og pappatreff,
bla. i Oslo, Sandnes og Bergen. Dette gir en mulighet til å treffes
ansikt til ansikt, bli bedre kjent og utveksle erfaringer. Det kan
også gi et hyggelig avbrekk i hverdagen.
Tonen på forumet er uformell og inkluderende, og vi setter pris
på alle nye medlemmer.

Fedre på pappatreff/trilletur i Bergen.

400 år før Kristus uttalte Platon:
”Og de første skritt er alltid som du vet, de som teller
mest, spesielt når vi har å gjøre med unge og ømfint-
lige mennesker. Det er i denne tiden de tar form, og
de påvirkningene vi velger å gi dem, etterlater varige
merker”

(fritt gjengitt etter
Clarke og Clarke 1976,

Capp 1988)
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