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Helsesøstergruppa i Rogaland har hatt en spennende og utfordrende tid
med å forberede årets første utgave av Helsesøstre. Redaksjonsarbeidet og
hyppige møter har skapt samhold, og gir oss et godt utgangspunkt for sty-
rearbeidet videre. Vi sendte oppfordring til alle medlemmer i Rogaland
om å komme med bidrag, og responsen har vært stor. Tusen takk til alle
dere som har bidratt! Vi ønsker gjengen i Arendal lykke til med innspur-
ten til kongressen, og håper å treffe riktig mange kollegaer der i slutten av
april!

Hilsen Rogalandsredaksjonen

Helsesøstre Nr. 1 – 2007

3

Hilsen fra redaksjonen

NESTE REDAKSJONSGRUPPE:
Faggruppen av helsesøstre i Oslo:

Gunn Quamme
Tlf. 22 15 52 63 (priv) 23 20 71 50 (jobb) 48 05 10 12 (mobil)
gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no
gunnquamme@hotmail.com

Bente Wiborg
Tlf. 22 23 68 97 (priv) 91 80 39 48 (mobil)
bentewiborg@yahoo.com

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: Juni 2007
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. mai 2007.
Benytt e-post eller send en diskett med teksten i Word-format.
Bilder som sendes på nettet må være høyoppløst (300 dpi), eller send
originalbilder med posten til redaksjonsgruppen (oppgi tilhørighet).

Grafisk produksjon:
ØSTFOLD TRYKKERI AS
Postboks 1040, 1803 Askim

Tlf. 69 81 88 99 – Faks 69 81 88 90
E-post: svein@ostfold-trykkeri.no

Innhold
side

Leder 5
Tema: INSPIRASJON I HVERDAGEN

– HELSEKILDER
I 6
D 10
H 14
E 19
P 21
K 26

Tema: DE SOM TRENGER
NOE EKSTRA

S 42
F 29
P 30
K 33
H 36

Tema: PSYKISK HELSE
S 42
F 29
P 30
K 33
H 36

S 38
N 72
Bokanmeldelse 76
M 78
Velkommen til nye medlemmer 78
LaH – 79
Info fra redaksjonen 80
LaH’s faggruppeledere i fylkene 81



Helsesøstre Nr. 1 – 2007

4

LaH – styret 2006/07
LEDER:
Astrid Grydeland Ersvik
Jobb: tlf. 71 57 49 00/10 fax: 71 57 49 01
Priv: tlf. 71 67 00 63 mobil: 98 85 34 96
Sjursvikveien 36, 6507 Kristiansund. Postboks 272, 6501 Kristiansund N.
E-post: astrid.grydeland@bluezone.no

NESTLEDER:
Anita Skjellerud
Jobb: tlf. 61 11 43 31/30
Priv: tlf. 61 11 82 78 mobil: 90 20 29 47
Øvre Smedbyvei 15, 2870 Dokka
E-post jobb: anita.skjellerud@oppland.org
E-post privat: anita.skjellerud@sensewave.com

KASSERER:
Unni Tranaas Vannebo
Priv: tlf. 74 28 69 42 mobil: 91 33 46 22
7856 Jøa
E-post priv: unnitv@online.no
E-post jobb: unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

STYREMEDLEMMER:
Kjerstin Møllebakken
Jobb: tlf. 78 97 76 70/77
Priv: tlf. 78 99 25 92 mobil: 95 15 46 70
Porsveien 14, 9912 Hesseng
E-post priv: kjerstin.moellebakken@c2i.net
E-post jobb: kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

Reidun Fagervik
Jobb: tlf. 23 39 21 72
Priv: tlf. 22 15 30 27 mobil: 41 54 58 31
Setervollveien 5, 0496 Oslo
E-post priv: reidunfa@online.no
E-post jobb: reidun.fagervik@bna.oslo.kommune.no

VARAMEDLEMMER – i rekkefølge:
Astrid Seim Realfsen
Jobb: tlf. 55 56 13 48
Priv: tlf. 55 28 99 57 mobil: 99 53 25 24
Nattlandsrinden 101, 5098 Bergen
E-post priv: srastrid@online.no
E-post jobb: astrid.realfsen@bergen.kommune.no

Rigmor Høye
Jobb: tlf. 41 20 64 81
Mobil: 45 66 45 05
Bleikalia 5, 2670 Otta
E-post priv: rigmorhoye@hotmail.com
E-post jobb: rigmor.hoie@sel.kommune.no

Åse Gjengedal Knudsen
Jobb: tlf. 51 91 22 86(83)
Priv: tlf. 51 55 92 00 mobil: 97 65 77 40
Tualeite 11, 4045 Hafrsfjord
E-postpriv: ase.gjengedal.knudsen@c2i.net
E-post jobb: aknudsen@stavanger.kommune.no



Kjære helsesøstre!

Godt nytt år!
En måned av det nye året er allerede unnagjort,
men heldigvis ligger elleve nye måneder og ven-
ter på oss! For Landsgruppen av helsesøstre blir
det innholdsrike og travle måneder.
I april er det tid for vår årvisse helsesøsterkong-
ress, denne gangen i Arendal. Kongresskomiteen
har jobbet godt og satt sammen et interessant og
godt faglig program.
Motto for kongressen er tydelig og tilgjengelig, og
innholdet skal belyse nettopp hvordan helsesøstre
kan være både tilgjengelige og tydelige for bru-
kerne, for samarbeidspartnerne, for politikere og
administrasjon og innad i egen faggruppe.
LaH-styret håper å se mange av dere i Arendal til
våren!

Før jul kom rapporten fra kompetansekartleg-
gingen blant helsesøstre, gjennomført av Sintef
helse i samarbeid med LaH, og på oppdrag fra
Sosial- og helsedirektoratet.
Den bekreftet det LaH på forhånd antok; at en
stor andel helsesøstre har en eller flere etter- og
videreutdanninger, og at svært mye av vår tid går
med til arbeid relatert til psykisk helse.
Den peker også på et opplevd behov for økt kom-
petanse, særlig innenfor psykisk helse og veiled-
nings- og konsultasjonsmetodikk. Disse funnene
mener vi må få betydning for utformingen av det
etterutdanningstilbudet for helsesøstre innenfor
psykisk helse som er under planlegging.

Vi er også opptatt av at helsesøsterutdanningen
må endres for å møte de fremtidige samfunnsen-
dringer og helsemessige utfordringer vi står over-
for. Helsesøsterutdanningen må inngå i et utdan-
ningsløp som kvalifiserer for en mastergrad. LaH
er i gang med å etablere et tettere samarbeid med
helsesøsterutdanningene, noe som vi mener er
viktig og riktig både for utdanningene og Lands-
gruppen. Vi kan gjensidig inspirere og gi hveran-
dre faglige innspill.

LaH utga i 2006 sin andre Veiviser – denne gang i
forhold til oppfølging av adoptivfamilien i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. Vi utga også et
tilhørende foreldrehefte. Disse er sendt ut i et ek-
semplar til alle landets kommuner, og ytterligere
eksemplar selges fra LaH.
Slikt utviklingsarbeid innen egen faggruppe er ar-
beidskrevende, men lærerikt, inspirerende og helt
nødvendig. Der vår faglige virksomhet er dårlig
eller mangelfullt beskrevet, må vi selv ta jobben
med å dokumentere og beskrive den!

Takk til redaksjonsgruppa i Rogaland for innsatsen
med et fyldig og godt blad!

Kristiansund 26.01.07.
Med vennlig hilsen Astrid Elisabeth
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



Navn: Geir Sverre Braut
Alder: 52
Profesjon: lege
Sivil status: samboer
Bosted: bor på Bryne, men ukepend-
ler til Oslo
Arbeid: assisterende helsedirektør
med engasjement og tanker om sam-
funn og folkehelse.

Det er tidlig fredag formiddag midt i november
2006. Styret i helsesøstergruppa i Rogaland er
stolte over å ha en mann fra vårt distrikt i sel-
veste Helsetilsynet, og vi har avtalt å møte
Geir Sverre Braut på Universitetet i Stavanger.
To av oss, Berit Hamre og Kirsti Bryne Rykkje,
har planlagt å treffes en halvtime før intervjuet
for å samkjøre oss. Da vi ankommer kantinen
på institutt for helsefag ved UiS, sitter han
allerede klar. Samtalen er i gang.

”Veien blir til mens jeg går”
Geir Sverre Braut ble ass. fylkeslege i Rogaland etter 4
år som allmennlege. Siden har han blitt innen feltet, og
i 2001 ble han ansatt som ass. helsedirektør, eller assis-
terende direktør i Statens helsetilsyn som tittelen er nå.
Han stortrives i jobben, noe som skinner igjennom
mens han prater. Et godt arbeidsmiljø har utrolig mye
å si for hans trivsel.
Geir Sverre Braut utstråler en aura av kunnskap, og
han er jordnær og vidsynt på samme tid. 

”Jeg får brukt meg på det ytterste i teori og
praksis”
Helsetilsynet er nå utelukkende et kontroll- og tilsyn-
sorgan. Han forteller at de er en god gjeng som jobber
sammen. Arbeidsoppgavene er utrolig nok mer varier-
te i denne jobben enn i noen klinisk jobb han har hatt –
det være seg innen legevakt, psykiatri eller som all-
mennlege.

De har en tydelig arbeids- og ansvarsfordeling der
Brauts oppgaver hovedsakelig handler om administra-
tive reaksjoner mot helsepersonell og utadrettet akti-
vitet, i tillegg til de ledelsesoppgavene som tilfaller
han som nestleder.
Sakene Statens helsetilsyn jobber med fordeler seg på 4
hovedspor:
1. Hendelsesbaserte saker i forbindelse med uønskede
hendelser, f eks klager på helsepersonell

2. Planlagte tilsyn med sosial- og helsetjenesten, ho-
vedsakelig som systemrevisjoner

3. Rettighetsklager (overordna fylkesmennene og Hel-
setilsynet i fylket), f eks klager fra noen som mener
de ikke får de sosial- og helsetjenester de mener de
har krav på.

4. Allmenn områdeovervåkning, oversikt over helse-
og sosialtilbudet i kommunene.

”Politisk arroganse og neglisjering av fagkunn-
skap”
Geir Sverre Braut dreier samtalen fra kontrollørprat
over til fagprat, og plutselig er vi midt i en spennende
samfunnsdebatt. Dagsaktuelle saker som sammen-
henger mellom antall skjenkesteder, skjenketid og rusa
ungdom, kutt i ambulansetjenester – medfører det
uforsvarlig praksis? vaksinefrykt og medias makt, uli-
ke aspekter ved fattigdomsproblematikk, innvandrer-
befolkningen og den tradisjonelle norske innbyggeren
– har vi egentlig så ulike behov?  Vi er også innom den
gravides rett til å velge mellom jordmor og lege – hva
betyr mest: kvinnens opplevelse av å bli tatt på alvor i
forhold til krav om valgmulighet, eller er det faglige
begrunnelser som får konsekvenser for fødselen? Hvil-
ke verdier står på spill og til hvilken pris? Hva er i
praksis ”godt nok” eller ”faglig forsvarlig”? Han me-
ner at vi som fagmennesker må fri oss fra det partipoli-
tiske. Vi må synliggjøre sammenhengen mellom helse-
fag og samfunn og fremme de faglige argumentene
uavhengig av egne politiske standpunkter. Ikke minst
i alkoholpolitikken kan det være en prøvelse for noen
og enhver!

”Sutrete kravmentalitet og manglende solida-
ritet for fellesskapet”
Samfunnet har i for stor grad fokus på individet. Vi
ønsker å realisere oss selv, og å ha frihet til å velge ut
fra egne behov. Geir Sverre Braut trekker fram Zyg-
munt Bauman, en engelsk sosiolog. Han beskriver at
friheten står ved et dramatisk punkt i våre vestlige
verden. Vi har frihet til å velge handlinger som fører til
elendighet, men dersom våre valg slår dårlig ut, øn-
sker vi straks at samfunnet skal plukke oss opp igjen.
Oppslutningen om det solidariske sikkerhetsnettet ek-
sisterer ikke på samme måte i dag som i etterkrigsti-
den, da samhold og samfunnsansvar var mer synlig i
befolkningen. Bauman hevder at økt fokus på de indi-
viduelle valgene stadig skaper større forskjeller i sam-
funnet. Dette mener Braut er uttrykk for samfunn der
sosialdarwinismen kan syne seg på sitt verste: de ster-
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En inspirerende samtale med ass. direktør
i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut
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ke klarer seg alltid og taperne blir enda tydeligere.
Ungdom med rusvansker og dårlig psykisk helse og
familier med dårlig økonomi, er særlig utsatt. Har vi
evne og vilje til å skape sosiale nettverk undrer han?
Det er spesielt viktig å styrke det sosiale fellesskapet i
dag.

”Helsesøster som base for erfaringsoverfø-
ring”
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har unike mulig-
heter. Geir Sverre Braut poengterer viktigheten av ikke
å fjerne de ”obligatoriske kontrollene”. Her kan alle,
uansett hvordan de er å se til, fattig eller rik, få et likt
tilbud og føle seg likeverdige. Gjennom grupper og
veiledning kan helsesøstrene hjelpe fram og styrke den
personlige kompetansen. De tradisjonelle arbeidsmeto-
dene til helsesøster har en viktig symbolfunksjon. Alt
helsesøster gjør trenger ikke nødvendigvis ha en bevi-
selig helseeffekt, men helsesøsters arbeid har likevel en
klar normsettende effekt for oppslutningen om helse-
fremmende og forebyggende arbeid. Det virker blant
annet terskelnedbyggende. Både foreldre og ungdom
har dermed lettere for å ta kontakt igjen hvis de har
spesielle behov. Han forteller videre at vi må vokte oss
for ”den perfekte helsesøsteren”. Hun som er vellyk-
ket, velkledd og ufeilbarlig – gjerne midt i 40-årene.
Denne helsesøstertypen kan negativt forsterke den slit-
ne moren som ikke får hverdagen til å gå rundt. 
Helsestasjonen er en base for erfaringsoverføring, og
helsesøsters ekspertrolle er formidling av erfaring i di-
alog med brukeren. 

”Vær obs på avsporing”
Målrettet betyr ikke at helsesøstrene skal flytte hoved-
fokus fra grupperettet til individrettet aktivitet. Han
utfordrer oss på tidsbruk i ansvarsgrupper og tilrette-
legging for enkelteleven. Skal sykepleier fra kommu-
nens kurative helsetjeneste eller helsesøster tilretteleg-
ge for medisinering i skolen? 
Ungdom og rusbehandling – er det helsesøster eller
psykiatrisk sykepleier som skal engasjere seg? Er det
riktig av helsesøster å engasjere seg tungt inn når rus
problemene er store og den psykiske helsen svært dår-
lig? Skal ikke det like gjerne være et innsatsområde for
den psykiatriske sykepleieren og fastlegen?

Geir Sverre Braut setter oss inn i følgende  bilde, som
han første gangen ble gjort oppmerksom på av dis-
triktslege Lars Haukås i Time for snart 30 år siden: 

Det renner ei elv nedover og ute i elva kommer det sta-
dig nye ”halvt druknede” personer flytende. Lenger
nede langs bredden står det mange hjelpearbeidere og
plukker personene opp og driver livredning. Braut
mener helsesøstrene må løfte blikket og finne ut hvor-
for barn og unge hopper uti eller faller uti. Bare der
kan en forbygge slik at færre utsetter seg for fare. 

”Vern om Helsesøster-tittelen”
Engasjementet for fagtittelen vår kommer uoppfordret. 
Ikke glem hva ”Helsesøster” innebærer av tradisjoner
og vektlegging av klare grupperetta tiltak. Tittel som
”Sykepleier med videreutdanning innen forebyggende
helsearbeid” vil aldri kunne romme det samme som
helsesøster.
Braut trekker videre fram viktigheten av å dyrke det
faglige fellesskapet og skape fora for intern debatt og
erfaringsutveksling. Vi setter oss litt tilbake i stolen og
lar det synke inn.

”Dere har ikke spurt meg, men det er to forhold til som
jeg spesielt vil trekke fram”
Braut kikker på oss og vi er spente på hva som kom-
mer. 
”Helsestasjonen er en arena for invitasjon inn i felles-
skapet. Er helsesøstrene bevisst på viktigheten av å øn-
ske innvandrerne velkommen inn i samfunnet
gjennom helsestasjonen?” Han fortsetter med å utfor-
dre. ”Er det mulig å gjøre møtet med helsestasjonen
mindre komplisert?” De fleste trenger ikke et ekstraor-
dinært tilbud. Noen må kanskje i stedet få et forlenget
tilbud, for eksempel hvis de nylig har kommet til lan-
det og mangler basisvaksinasjon og basishelsekontrol-
ler. På den måten kan vi signalisere likskap og ”nor-
malisering”.
Så til det andre temaet Braut ønsker å trekke fram:
”helsesøstre har en kjempejobb å gjøre i forhold til spe-
sielt jenters kroppsopplevelse”. Mange unge sliter med
identitet og ”er jeg god nok”. Helsesøstrene er naturlig
i kontakt med alle, og kan på den måten bidra til å
fremme normalitetsbegrepet og det naturlige ved
kropp, variasjon og utvikling.

”Tanker om tidsklemmen?”
Berit smetter inn et spørsmål og Geir Sverre Braut fort-
setter. Tidsklemmen er et overskuddsfenomen. Han
mener vi aldri har hatt det bedre, vi har råd til å ha det
ok. Vi reiser langt for å handle, ikke nødvendigvis for
vi må, men fordi vi har lyst og mulighet. Vi bruker tid
i telefonen og på nettet, og må gjøre noe hele tiden.
”Før hadde vi bedre tid til tomhet”. Vi må ikke glem-
me at vi selv kan velge å stoppe opp.

I n s p i r a s j o n  i  h v e r d a g e n  –  h e l s e k i l d e r



Berit fortsetter: ”Hvordan fyller du på i hverdagen og
har du noen helsekilde?”
Geir Sverre Braut smiler og sier ”eg har det grådig
moro på jobb”. I tillegg er det ok å ikke gjøre noe. Når
han er på reise kan han sitte på en benk på flyplassen i
en time og bare se på folk. Om sommeren nyter han
gjerne turer i Nordmarka. Han avslører også at han er
radioamatør og koser seg med det i perioder. 

Intervjuet avsluttes med bildetaking under høstgule
trær. 
Braut skal videre til undervisning for videreutdan-
ningene innen helsefag og tema er helsepolitikk.

– Jo, vi har god grunn til å være stolte av vår positive
og flotte representant fra Rogaland i Helsetilsynet!
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Møte 1:
Eg møter ei kvinne i glede og venting
På barnet i magen.
Snart blir du mor både natta og dagen.

Eg møter ein kar i glede og undring
over barnet i magen.
Snart blir du far både natta og dagen.

Eg møter eit par med omsorg og varme
for barnet i magen.
De skal verna om det, både natta og dagen.

Møte 2:
Eg møter deg barn med ditt ope sinn
Det er som du ser meg i sjela inn.
Kva er det du tenkjer, kva er det du vil?
Lurer du på om eg er stygg eller snill?
Kan eg stola på deg, vil du meg vel?
Tar du imot mi sarte sjel?

Etterkvart finn du svaret, du blir rolig og trygg.
Du ser eg er ikkje sur eller stygg.
Eg vil verna om deg, eg vil visa deg veg
inn i verda med glede og sorg.

Eg vil leika med deg, finna barnet i meg, 
me vil dansa og klatra i tre.
Ta imot når du hoppar, 
vera klar når du stoppar
vera hos deg når kvelden fell på.

Møte 3:
Du kom inn i mitt liv, du var 14 år.
Du strevde og leita, kven var eg i går?
Kven er eg i dag, og kven vil eg bli?
Er eg mann eller kvinna?
Eg kan støtta deg nå, 
Men sjøl må du vegen finna.

Møte 4:
Eg møter ein far og ei mor.
De ber på ei sorg så stor
over barnet de mista så brått.
Nå blir alt anna smått.

Sorg kan ingen måla eller vega.
Men barnet som ikkje fekk leva
ber  de med dykk i framtida inn
De vert prega i tankar og sinn.

Kan eg støtta dykk nå?
Gi meg lov til å gå 
ved sida i ukjent terreng.
Me kan leita i lag 
etter håpet de så inderlig treng. 

Hundvåg 02.11.06
Marit

I n s p i r a s j o n  i  h v e r d a g e n  –  h e l s e k i l d e r

Dikt av Marit Håland, leder for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, Hundvåg distrikt i Stavanger



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Gunn S. Refsland, Helene Bergsland, 
Ellen Færavåg, Eva Lindø og Ingunn M. Haugen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstre og helsesekretærer, til sammen 15 stk,  ved
distrikt øst, Sandnes kommune, var på studietur til
Tallin, Estland 20.–24. september 2006. Vi hadde en
uforglemmelig og lærerik tur. Vi fikk kontakt med et
byrå, ”Travel Comfort”, via Den Norske ambassaden i
Tallin. De var til stor hjelp i planleggingen av turen.
De formidlet kontakt til barnehage, skole og sykehus i
Tallin. Vi hadde norsk tolk med oss under disse besø-
kene.
Vi fikk også kontakt med Solveig Bergsland. Hun bor
på Ålgård, Gjesdal kommune. Hun er med og driver et
omfattende hjelpearbeid i en bydel i Tallin. Selv om
Estland har oppnådd utrolig mye siden oppløsningen
av Sovjetsamveldet, finnes det mye sosial nød. Dette er
for en stor del blant den russisktalende befolkningen
som ikke har klart overgangen til et fritt Estland. Vi
fikk besøke et barnehjem, og se noe av det hjelpearbei-
det som drives.

Kadaka barnehage
Vi fikk besøke en stor fin barnehage. De hadde 206
barn og 60 ansatte. Barnehagen er tospråklig, det vil si
estisk og russisk. Denne barnehagen har en egen avde-
ling for funksjonshemmede barn og har derfor ekstra
ressurser, blant annet logoped.
Barna kan begynne i barnehagen 14 måneder gamle.
Krav fra barnehagen, var at barna kan drikke av kopp.
Personalet venner barna av med bleie så snart som
mulig etter at de har begynt i barnehagen. Alle de små
barna har egen potte.

Mat og søvn
I barnehagen er det fokus på et riktig kosthold, sunn
og ernæringsriktig mat til barna. De beregnet for ek-
sempel hvor mye, proteiner barna skulle ha. Det er an-
satt to kokker og en assistent på kjøkkenet. Barn og
voksne i barnehagen får tre måltider hver dag. Etter
lunsj hviler alle barna i to timer, eventuelt stille lek.
Alle barnehagene har egne senger til hvert barn.

Sykepleier i barnehagen
Det var ansatt egen sykepleier i full stilling i barneha-
gen. Sykepleieren undersøker barna to ganger i året
(vekt, blodtrykk, lytte på hjertet, sjekke tenner). Syke-
pleieren driver også foreldreveiledning og har kurs for

de eldste barna, i for eksempel førstehjelp. Vaksinering
skjer hos fastlegen.

Besøk ved Jakob Westholmi Gymnasium
Vi ble tatt godt imot av skolens rektor, psykolog og
helsesøster.
Skolen har 860 elever fordelt fra 1. til 12. klasse. Vi be-
søkte blant annet skolens spisesal, hvor barna spiser
middag hver dag. Friminuttene blir brukt til å bytte
klasserom eller spise. Det var ikke vanlig å være ute i
pausene.
Psykologen ved skolen hadde en del undervisning.
Blant annet i forebyggende helsearbeid. Hun hadde
også individuelle samtaler. Hun arbeider med utred-
ning i forhold til lærevansker. ADHD-problematikk
var det lite av.
Helsesøster arbeider i full stilling, og samarbeider med
skolelege som kommer 1 dag pr. uke. Hun er opptatt
av forebyggende helsearbeid, og forteller at Estland
har prøvd flere strategier. Nå arbeides det mye med å
bygge opp elevens selvfølelse, og hjelp til mestring i
dagliglivet.
Hun bruker også helseopplysningsskjema, og undervi-
ser om ANT, mobbing, samliv og seksualitet. Vaksine-
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Studietur til Tallinn, Estland

Gatebilde fra gamlebyen i Tallin.
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ring skjer sammen med skolelege. Helsesøster deltar
og i tverrfaglig samarbeid ved skolen.
Hovedutfordringer for skolehelsearbeidet: Nedgang i
fysisk aktivitet blant barna. Fokus på sunn mat, nok
frukt og grønt. Utfordringer i forhold til alkohol, røyk
og narkotika.

Besøk på barnesykehuset
For tre år siden gjennomgikk estisk sykehusvesen en
stor reform. Dette hadde blant annet innvirkning på
hvordan man organiserte sykehustjenester til barn.
Nå er dette samlet i to store enheter. Vi besøkte barne-
sykehuset i Tallin. Det er også et lignende sykehus sør
i landet, i Tartu.
Alle barn i Estland har rett på helsehjelp ved sykehu-
set, uavhengig av om foreldrene er medlem av den
statlige sykekassen. Voksne mister denne rettigheten
bl.a. ved arbeidsledighet. 
Det er nå 204 sengeplasser, poliklinikk og akuttmottak
ved sykehuset. Det er for tiden ansatt 304 sykepleiere.
Sykehuset er delt inn i flere seksjoner. Ved kirurgisk
enhet er det 30 sengeplasser. De tar både planlagte og
akutte operasjoner. Ventetiden er to–tre uker for en
planlagt operasjon.  
Ved psykiatrisk avdeling er det nå fire barn innlagt.
Som oftest er dette unge narkomane. De bruker alle
mulige rusmidler, fra sniffing til heroin. Den yngste
stoffmisbrukeren de har behandlet var 7 år. 

Nyfødt – prematuravdeling
Det er tre sykehus/fødeklinikker som sogner til denne
nyfødtavdelingen. Barna er fra 500 gram, eller 24 uker.
For sju år siden klarte de å redde 7 barn med fødsels-
vekt 500 gram. 2005 reddet de 35 barn. Sykehuset har
fått bedre teknologi, – men også mer kunnskap.
Barna ligger først i kuvøse. Når barnet veier ca 1000

gram blir de lagt over i vannseng som er varmet opp
til 38 grader. Etter hvert som de blir flinkere til å holde
på varmen, senkes temperaturen.

Hjemreise
Mor får lov å ta barnet med seg hjem når barnet veier
2000 gram. Før 1991 var det obligatorisk med hjembe-
søk etter innleggelse i prematuravdelingen. Nå må fa-
milien selv søke hjelp hos familielege, eller de kommer
til sykehuset for kontroll. Det synes som familielegen
har mye av funksjonen til en norsk helsesøster, som
oppfølging og vaksinering. Alle barn i Estland har rett
på gratis legehjelp gjennom sin familielege. Familiele-
gen kan henvise barn til poliklinikken ved barnesyke-
huset, hvis en pediater skal se på barnet, eller han selv
ikke har nok kompetanse på barn.

Besøk på Peeteli senteret
Etter at vi hadde opplevd gamlebyen, topp moderne
shoppingsenter, nyrenovert sykehus, imponerende
barnehage og en praktskole, hadde vi avtale via Sol-
veig Bergsland om et besøk til slummen i Tallin.
Våre kofferter var fulle med leker, barnetøy og annet
som Solveig Bergsland anbefalte oss å ta med. Det ble
en stor overgang fra fine velfungerende institusjoner
til mennesker som ikke mestret livet etter overgang fra
kommunisme til frihet.
Da Estland ble et fritt land, var Peeteli kirke stengt og
bygningen i en elendig forfatning. Det hadde dannet
seg en elv/bekk under kirken som gjorde bygget rått.
Men her under kirken var det et fristed og en sove-
plass for hjemløse. For den lille menigheten ble det
viktig å kunne hjelpe disse som hadde tatt tilflukt
under kirkebygningene.
I dag er bygningen innholdsrik, med kirke, dagsenter,
kjøkken og barnehjem.
Barnehjemmet som menigheten driver, holder til i 2.
etasje. Her bor det nå 13 barn. Dette er små gutter og
jenter. I kjelleren bor de store guttene.
1/3 av barna i området lever i fattigdom. Livet er
hardt for de unge. Jenter kler seg i gutteklær og klip-
per håret kort for å virke tøffere og ikke bli utnyttet.
Barna slutter på skolen, for alt virker håpløst. Det er
stort forbruk av alkohol og stoff helt ned i barnealder. 
Her ved senteret inviteres menneskene i området inn
på mat og kan få sengeplass. 20 personer er i betalt
jobb, pluss mange frivillige. Senteret får støtte fra flere
land. Det kommer frivillige medarbeidere fra utlandet,
også fra Norge.
Sekretær Miriam forteller oss Estlands historie fra
kommunisme til frihet. Et sikkert system faller bort
over natten. Mange blir arbeidsledige over natten. Fa-
brikkene flyttes til Sovjet. Godene som før var gratis,
forsvinner. Den estiske befolkningen har røtter og øn-
sker frihet. De klarer omstillingen. Den russiske be-
folkningen splittes. Noen drar til Sovjet, andre blir væ-
rende igjen. Uten pass, uten jobb, uten rettigheter, uten
mat og det aller nødvendigste til livsopphold. Disse
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Kondemnert hus, hvor det bor mange russiske familier. Hu-
set kan bli revet på 1 ukes varsel.



menneskene blir som handicappet i det nye samfun-
net.
Denne kirken/senteret gjør en stor innsats for denne
befolkningen. De yter praktisk hjelp på mange områ-
der.
Senere på dagen besøker vi et russisk boligstrøk, hvor
boligene er i en elendig forfatning. Strømmen er tatt.
Det er egentlig ikke lov å bo i disse husene. ”Gamle-
far” har innredet sin bolig i en garasje hvor kanskje vi
ikke ville hatt dyr. Her er senterbilen tydelig ventet.
Det er utdeling av mat i dette området hver uke. 20–30
familier venter på matposer. 
Vi har hatt pengeinnsamling og kan betale for matpo-
ser som deles ut. Vi møter takknemlighet. Jeg er stum,
får overlevert en selvlaget blomsterbukett, et stort
smil, en god klem.
Vi får lov å være sammen med dem en time i slum-
men. Vi sitter tause i bilen tilbake til hotellet.

De fleste av oss har mange ”kilder” i livet som er med
på å fremme og bevare vår helse, noen av mine helse-
kilder er lappetepper og poesi. Både det å lage noe av
tøybiter og det å skrive ned tanker i små vers, gir meg
det ”lille ekstra” som jeg trenger i min hverdag. Når
jeg som helsesøster møter barn og unge som strever
med sine hverdager, prøver jeg å få fram om de har en
helsekilde, noe som gir glede og gode opplevelser. Da
kan det bli samtaler om en hamster, ei rotte, en kanin,
en gullfisk, et bestemorfang, eller en vitsebok. Stor er
min undring over alt som er kilde til trøst og mot, og
dermed også er godt for helsa. Det behøver ikke slett
ikke å være den store naturopplevelsen, men det enkle
og nære som du investerer tid og følelser i, som berger
deg igjennom hverdagen. 

Den flygande hesten
Den flygande hesten
for framom mitt hus
Eg høyrde det varlege sus
Eg satt der aleine og drakk min brus
Eg var ikkje galen og ikkje i rus
Tru meg
Eg veit det går an
Å flyga for hesten
for så vel som ein mann

Kvifor han jaga forbi i mitt sinn
ikkje veit eg
Eg slapp han aldri inn

Else Jørgine Davidsen
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Helsesøstre og helsesekretærer fra Sandnes, distrikt øst.

H e l s e k i l d e r

Else Jørgine Davidsen, helsesøster Hinna helsestasjon, Sta-
vanger.
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Det første diktet er skrevet av Rogalandsdikteren
Gunnar M. Roalkvam

Trøbilen
Ein kveld kom han Toffa grinande inn,
tårene trilta på begge kinn,
- og alt va så skrekkeligt gale.

Han Kjell har fått nye trøbil, han,
og Leffen har ein med lasteplan,
- og eg, eg har ikkje någen.

Kjæra deg, Toffa, nå må du forstå,
du kan ’kje få alt det du pege på,
- sa morå og klapt ’an på kinnet.

Då faren sko sei godnatt te sønnen,
hørte han slutten på aftenbønnen:
- kan eg og få ein trøbil, - amen!

Han syntes det va trist at Toffa va leie,
for gutten va både snille og greie,
- så han gjekk neri kjellaren ein tur.

Der fandt ’an ein kasse, någen hjul og ei fjøl,
og begynte å snikra ein trøbil sjøl,
- han blei ’kje så verst, syntes faren.

Så list’an seg opp med bilmodellen,
det va allerede blitt seine kvelden.
- og satte ’an med sengå te toffa.

Då Toffa våkna om morningen,
såg han med ein gong doningen,
- så fold ’an hender og sa:

Ha takk kjære Jesus for nye bil,
nå tror eg på deg, der e ikkje tvil,
- men har du aldri sitt ein bil før?

LITEN GUT FORTEL
Av Jan Magnus Bruheim
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Dikt som inspirasjon
Jeg har god erfaring fra foreldremøter med litt diktlesing, i tillegg til vanlig informasjon.

Her ønsker jeg å dele to dikt med dere.
Vennlig hilsen

Kari Haugen, helsesøster i Sandnes kommune

Eg fekk det ordet
eg var tverr
og sky 
og skjerr.

Eg ikkje anna
høyre fekk,
og sturen var eg
kvar eg gjekk.

Visst er eg vrang
og vond og sur,
men eg må vera
slik dei trur.

Så hende det
ein vakker dag
at all ting fekk
eit anna lag.

Igjennom veggen
høyrde eg
at nokon tala
godt om meg.

Eg ville ikkje
lyde på,
men stilte meg
så lett på tå,

og høyrde før eg
smeit meg ut :
" Han er så grei
og gild ein gut ".

Eg kvakk litt til,
men vart så glad
då eg fekk høyre
kva dei sa.

Eg gøymde meg
og sto og gret,
men alt ikring
var ljost på let.

Og midt i gråten
tenkte eg,
at når dei trur
så godt om meg,

då skal eg jamen
syne dei
at eg kan vera
god og grei.

Dei godord gjorde
dagen bjart,
Å du, kor hjartevarm
eg vart.



––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Kirsti Bryne Rykkje, fagkon-
sulent, helsestasjons- og skole-
helsetjenesten i Stavanger kom-
mune

kirsti.bryne.rykkje@
stavanger.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––––

Effektivisering, omorganisering og politiske beslut-
ninger påvirker hverdagen til ansatte i kommunehelse-
tjenesten. Det er et kunststykke å sikre gode tjenester
til befolkningen og samtidig ivareta de ansatte. Virk-
somhetsleder og verneombudet for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten i Stavanger kommune, bestemte på
bakgrunn av dette å satse på en årlig HMS dag for hele
virksomheten. De ønsket å få til en annerledes dag
hvor fellesskap, samarbeid og opplevelser skulle stå i
sentrum. I tillegg skulle alle HMS dagene ha et tema
innen kvalitetsutvikling. Politikerne i kommunen vår
har vært opptatt av at vi må bli dyktigere til å lære fra
oss hjerte-lunge-redning (HLR) til foreldre med barn i
ulik alder. Kvalitetstemaet denne HMS dagen ble der-
for en oppfrisking av HLR kunnskapene.

Å bli sett
60 damer møttes 22. september 2006 til en HMS dag på
Ørnhammaren Aktivitetsleir. Leiren ligger i natur-

skjønne omgivelser like utenfor Sandnes. Aktivitetene
skulle i hovedsak foregå utomhus. Vi hadde på for-
hånd forsikret oss om at alle kunne være med uav-
hengig av alder og helsetilstand. To barske menn tok
hånd om øvelser og betasuppeservering. Jeg hadde an-
svaret for HLR gjennomgangen. 

Selv om vi ble utfordret på samarbeid og kommunika-
sjon, satt latteren løst hele dagen. Viktigheten av blik-
kontakt, å bli sett, og LTC (love-tender-care) sto sen-
tralt. Etter trygge bli kjent øvelser, ble vi delt inn i tre
grupper som roterte mellom bueskyting, balanse- og
samarbeidsøvelser og HLR. Dagen ble avsluttet med
frivillig bruskasseklatring og høye svev i sleng tau.

30:2 på 30 minutter
Alt går når innstillingen er positiv. HLR med en grup-
pe på 20 personer i et rom på knappe 25 kvadratmeter
blir da mulig.

Laerdal Medical AS har kommet med en genial utgave
av Anne dukken: MiniAnne. Vi hadde kjøpt inn en Mi-
niAnne til hver av de ansatte, og jeg hadde fått låne en
prototype på en MiniBabyAnne. Sistnevnte er ikke fer-
dig utviklet, men fungerte greit til å demonstrere det
spesielle ved HLR til baby. Felles HLR på 30 minutter
er effektiv læring. Det er ingen venting på å få tilgang
til dukke, alle øver i takt, og de som trenger mer tre-
ning kan gjøre det i ettertid. Mange kommenterte at
det var både kjekt og trygt å øve på denne måten. 
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HMS-dag – for fellesskap og kvalitet

..... der det er
hjerterom .....
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Kompresjonene var tyngre enn de fleste hadde forestilt
seg. Det var også en overraskelse for mange at en skul-
le blåse så langsomt.

Felles informasjon og øvelser bidrar til at virksomhe-
ten sikrer at alle (helsesøstre, jordmødre og sekretærer)
kan basal HLR i tillegg det som er spesielt for baby og
barn. Ved HLR på baby under 1 år, skal hodet holdes i
stabil stilling og haka løftes fram. For lite oksygen er
en hyppig årsak til hjertestans hos barn (1). HLR til
barn bør derfor alltid innledes med 5 innblåsninger. 

Vedlikehold og videreformidling
Pakken med MiniAnne med film og ekstrautstyr kan
settes i bokhyllen og tas frem ved behov. Lederne i hel-
sestasjonsdistriktene har fått ansvar for å sette av 30
minutter av møtetiden 2 ganger i året for å sikre at
kunnskapen vedlikeholdes. Alle ansatte har fått i opp-
drag å lære opp minst to i familien eller omgangskret-
sen. På den måten blir kunnskapen repetert og de får
en øvelse i videreformidling. De som var forhindret i å
delta på HMS dagen, har kun fått MiniAnne utdelt et-
ter å ha gjennomført samme type opplæring. 

Som et ledd i å bli flinkere til å dele denne kunnskapen
med foreldrene, har vi kopiert opp plakater i A3 for-
mat: HLR til baby <1 år, HLR til barn i alder 1 år til pu-
bertet og HLR til voksne. Plakatene henger på alle hel-
sestasjonene og skolehelsetjenestekontorene. I tillegg
ligger de fremme i A4 størrelse til de som ønsker å ta
informasjonen med seg. 

Vi gleder oss til neste HMS dag
En hel dag med fokus på fellesskap og kvalitet, ble
opplevd som positivt både for den enkelte og for ar-
beidsmiljøet. Listen er nå lagt høyt før neste års arran-
gement.
For mer informasjon om HLR og MiniAnne anbefales
nettsidene:
www.norskforstehjelpsrad.no
www.nrr.org  (norsk resuscitasjonsråd)
www.luftambulansen.no
www.rodekors.no
www.forstehjelpiskolen.no
www.hjertevakten.no
Referanse:
1) Norsk resuscitasjonsråd, HLR og AHLR for barn og spedbarn.
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––––––––––––––––––––––––––––––
Av Ingrid Andreassen, leder hel-
sestasjon for ungdom og helse-
tjenesten videregående skoler i
Stavanger kommune

ingrid.andreassen@
stavanger.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Helsestasjonen for ungdom i Stavanger har gjennom-
ført spørreundersøkelse i 2005. Det ble da lagt vekt på
kjønnsperspektivet og tilbud på helsetjenesten. Det var
146 ungdommer som besvarte spørreundersøkelsen
med svarprosent på 33 % fra gutter og 67 % fra jenter.
Spørreundersøkelsen var om brukertilfredshet med
vekt på om ungdommene opplevde helsestasjonen
som tilgjengelig og om de ble møtt med respekt og tatt
på alvor. Blant annet ble følgene spørsmål stilt:

– 85% av de som kommer til oss er jenter. Hvor er
dere gutter? Hva mener du må til for at flere gutter
skal bruke tjenesten?

– Ungdom mellom 16 og 20 år i Stavanger kan bruke
tjenesten. Har du forslag til hvordan vi kan infor-
mere om tilbudet?

Svarene viser ønske om mer informasjon rettet mot
gutter og at dette legges frem på en klar tydelig måte.
De foreslår mer informasjonsrunder på skolene, mer
plakater og brosjyrer om tilbudet ute i skolene, lengre
åpningstider og flere dager åpent. Videre mer informa-
sjon om hva gutter kan få hjelp til spesielt, mer fokus
på gutteproblemer som kjønnsykdommer, doping og
trening. Videre ønskes mannlig lege, mer informasjon
via fastlege, på kafeer og kulturhus om tilbudet samt
reklame på kino.  

Prosjekt gutter fokus kinoreklame og skolebe-
søk 
På bakgrunn av denne spørreundersøkelsen ble et re-
klamebyrå engasjert for å lage informasjon rettet mot
gutter. Det ble laget en reklame på kino som ble vist de
fire første ukene i januar 2006. Mannlig lege er nå an-
satt på helsestasjonen. Samtidig har det vært gjennom-
ført en rekke oppdrag ute i de videregående skoler ret-

tet mot guttene. Her har helsesøster tatt opp aktuelle
temaer som stress, kropp og selvfølelse. Det er blitt
vist til at gutter og jenter på et relativt tidlig tidspunkt
utvikler ulike helsekarrierer og helseproblemer knyttet
til deres kjønn eller kjønnsrelatert livsstilsfaktorer.
Samtidig har avis, fjernsyn og radio hatt reportasjer
om prosjektet. 

Resultat
Det er vanskelig å måle effekt av slike tiltak. Men i lø-
pet av første halvår 2006 utgjør 246 konsultasjoner av
gutter til helsestasjonen. Dette er en økning på 24,2 %.
Sammensatte tiltak kan tyde på å være bra. Reklamen

Hvor blir guttene av? 
Erfaring med markedsføring for å få gutter til helsestasjon for ungdom
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har vært et nyttig redskap som virkemiddel i dialogen
med gutter ute i skolene.  

Refleksjon
Det er klare forskjeller når det gjelder ungdommens
bruk av helsestasjon for ungdom. På landsbasis er det
85–90 % av de besøkende jenter. Dette trenger nødven-
digvis ikke å være bekymringsfylt. Innenfor kjønnsrol-
leforskning blir dette forklart med at ulikheter mellom
kjønnene handler mer om sosiale konstruksjoner enn
fysiologiske forskjeller (Økland & Glavin, 2005). Flere
forsøk er gjort for å nå guttene. 
En undersøkelse i Sverige har vist at det har vært vel-
lykket med helsestasjon med egne åpningstider for
gutter (Gottlieb et al. 1998). Dette finnes det også ek-
sempler på her i landet. Samtidig viser en rapport fra
Norge (Unginfo 2005) at gutter ikke nødvendigvis øn-
sker å ha spesielle tjenester bare for gutter, men at til-
budet ved de eksisterende helsestasjonene bør tilrette-
legges slik at også det passer bedre for guttenes behov.
Det er samtidig gjennomført undersøkelser som be-
krefter mønsteret med at jenter rapporterer flere psy-
kiske og somatiske plager enn gutter (Bruusgaard et al.
2001, Borthne 2003). 

Flere forklaringsmodeller for dette foreligger. Det kan
tenkes at gutter i større grad enn jenter underrapporte-
rer plager, og at dette igjen har sammenheng med ulik-
het i kjønnsroller. En annen årsak kan være at jenter er
flinkere til å oppfatte signaler fra sin egen kropp, og at
de dermed rapporterer riktigere. En tredje mulighet er

at psykiske og somatiske plager faktisk er mer utbredt
blant jenter (Aarø et al. 2001). 

Det vil da være viktig å finne årsaker til dette, for ek-
sempel om jenter kan være utsatt for flere eller ster-
kere belastninger og stressfaktorer enn det gutter har.
Spesielt kan det tenkes at disse forskjellene skyldes
ulikheter i kjønnsroller (Gådin 2004). Eller er helsesta-
sjon for ungdom  mer tilpasset jenters form for formid-
ling og væremåte? Det er derfor grunn til å reflektere
over gutters situasjon, både kulturelt men også måten
å formidle seg på når det gjelder helsestasjon for ung-
dom sitt tilbud fremover. Her mangler vitenskapelig
forskning. 
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www.sykepleierforbundet.no

Fra november 2006 la NSF om strukturen på nettsi-
dene. Ved første øyekast ser dere kanskje ikke store
endringer, men det har blitt lettere å finne fram. 

Det første du lander på er nyhetssiden, med aktuelle
saker. Derifra kan du sjekke ut medlemstjenester,
finne ut hva som skjer i ”arrangementskalenderen”
(her legges alle kurs og konferanser) eller surfe fagbi-
blioteket på www.sykepleien.no. Til venstre på siden
er det to menyer hvor du enten kan velge fylkeskon-
tor eller faggruppe.

Finner du ”helsesøstre” under faggruppemenyer
kommer du til helsesøstrenes sider. Sidene er frem-
deles under ”oppbygging”, men har selvfølgelig mye

spennende innhold allerede. Med de nye sidene har
vi flere muligheter enn tidligere, for eksempel skal vi
forsøke å organisere forsiden slik at det er lett å finne
frem i all informasjonen. Håpet er at i tillegg til det
som tidligere har vært der (aktuelle saker, nettver-
sjon av tidsskriftet blant annet) har vi muligheten til
å utvide med fylkesvise sider og en ressursbank for
oss helsesøstre. For å fylle sidene trenger vi da mate-
riell fra alle dere! Har dere fagartikler eller annet som
dere ønsker publisert på nettsidene er det nettansvar-
lige dere må kontakte. For øyblikket fungerer ikke
innmelding til faggruppen på nettet.

Mer informasjon kommer når sidene er klare.

Nettansvarlige:
Cecilie Dangmann cecilie@dangmann.com
Turid Wetlesen turid.wetlesen@fhi.no

Info fra nettansvarlig for LaH sine sider
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–––––––––––––––––––––––––
Av Tove Torbjørnsen, Anna
Koltveit og Jorunn Elise 
Eggebø, Nyfødt Intensiv 3D,
Stavanger Universitets-
sjukehus
–––––––––––––––––––––––––

Nyfødt Intensiv avd. 3D, Stavanger Universitetssjuke-
hus startet i januar 2003 dette tilbudet for barn og for-
eldre, forkortet til NAST.
Første året var det et prosjekt. Fra januar 2004 er det et
fast tilbud i avdelingen.

Bakgrunn  
På SUS er det ca. 4200 fødsler i året. Ca. 730 barn blir
innlagt på Nyfødt Intensiv avdeling, av disse er ca. 240
for tidlig fødte. Innleggelsestiden varierer fra få dager
til flere måneder. I den akutte, ustabile fasen har barna
selvsagt behov for å være innlagt på nyfødtavdeling-
en. Etter hvert stabiliseres barna medisinsk, og det er
mest sykepleiefaglig oppfølging med ernæring og stell
som står igjen. For de barna som må ligge lenge på sy-
kehus kan denne tiden være utrolig slitsom for forel-
dre og søsken. Med NAST kan vi forkorte sykehus-
oppholdet ved å gi familien oppfølging og veiledning
hjemme denne perioden.

Målet med NAST er at barnet skal komme hjem til
resten av familien tidligst mulig. Erfaring viser, at bar-
net, foreldrene og eventuelle søsken har det best når
familien er samlet hjemme. Tilknytningen til barnet
går raskere og foreldrene blir tryggere i foreldrerollen.
De slipper den stadige og slitsomme reisingen til og
fra sykehuset, gjerne flere ganger daglig. Oppfølging
og veiledning i hjemmet og felles hjemmebesøk med
helsesøster  gir en trygg og god overgang til selv å ha
ansvaret for det for tidlig fødte barnet som har hatt en
spesiell start på livet.  

Målgruppen for NAST er 
– barn i spisetreningsperioden
– barn med kronisk sykdom/syndrom
– barn med BPD (bronkopulmonal dyspla-
si)/langvarig oksygenbehov

– foreldre med behov for oppfølging og veiledning til-
knyttet barnets situasjon

Kriterier for utskrivelse til NAST
– Fortsatt behov for tilsyn/oppfølging av sykepleier
fra nyfødtavdelingen

– Stabil respirasjon uten behov for respirasjonsstimu-
lerende medikamenter

– Stabil temperatur uten behov for ekstra varmetilfør-
sel

– Gestasjonsalder over 34 uker
– Tilfredsstillende vektøkning
– Foreldre må gjøre seg forstått, forstå norsk og ha
telefon

– Bosted: Ca 30 min. kjøretid fra sykehuset

Forberedelse av foreldre skjer i avdelingen før ut-
skrivelse
– Individuell veiledning om ernæring/amming, son-
deernæring, nødvendige observasjoner, samspill og
stimulering

– Legesamtale før utreise
– Temasamlinger/undervisning arrangeres for alle
foreldre i avdelingen som et ledd i forberedelsene til
hjemreise. Undervisningen holdes av fysioterapeut,
lege, sosionom, barnepleier og sykepleier. 

Temaene er:
• Ernæring/amming
• Rettigheter og muligheter for støtte fra trygdeetaten
• Å få et prematurt barn – reaksjoner hos foreldre og
søsken                                                                 

• Motorisk utvikling 
• Å komme hjem med et prematurt barn
• Infeksjoner 1. leveår.

Etter hjemreise
Oppfølgingen i NAST består av hjemmebesøk mandag
til fredag. De fleste får besøk annenhver dag, dette va-
rierer etter behov. Sykepleieren har med vekt og veier
barnet. De fleste barna som reiser hjem har nedlagt er-
næringssonde. Sammen med foreldrene planlegges det
videre opplegget fram mot å spise helt selv. Sykepleie-
ren veileder foreldrene i amming, stell, stimulering,

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a
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spesielle forholdsregler og svarer på spørsmål om det
foreldrene lurer på. 
Foreldrene kan ta telefonkontakt med avdelingen hele
døgnet for råd og veiledning, eller for å avtale besøk
utover det som er planlagt. Barnet har også åpen retur
til avdelingen dersom dette skulle bli nødvendig. 

Før utskriving til NAST blir barnet grundig undersøkt
av lege og kontrollopplegg avtalt. Sykepleieren har lø-
pende kontakt med lege mens barnet er i NAST, og
barnet kommer inn til polikliniske kontroller etter be-
hov. 

Tre erfarne sykepleiere fra Nyfødtavdelingen arbeider
med NAST. To er sykepleier/helsesøster, en er pedia-
trisk sykepleier. De jobber i tillegg i avdelingen. 

Samarbeidet med helsestasjonen er viktig. Ved avslut-
ning fra NAST har vi felles hjemmebesøk med helse-
søster. Dette er med på å gjøre det tryggere for forel-
drene å forholde seg til helsestasjonen/helsesøster. Av
tidligere erfaring vet vi at mange foreldre har opplevd
det utrygt å komme på helsestasjonen med sine mange

spørsmål fordi helsesøster ikke har hatt tilfredsstil-
lende kunnskap om for tidlig fødte barn. På fellesbesø-
ket går vi igjennom barnets historie på sykehuset og ti-
den i NAST. Målet med dette er:
– Etablere kontakt mellom foreldre og helsesøster
– Formidle kunnskap om barnet spesielt og om pre-
mature generelt

– Bedre kontakt mellom helsestasjonene og Nyfødt In-
tensiv.

Evalueringen fra foreldrene viser en overveldende po-
sitiv respons. De sier de føler seg trygge, får god opp-
følging og er veldig fornøyde med tiltaket. Av de posi-
tive tingene de nevner er tidlig tilknytning og at sam-
spillet i hele familien blir bedre. De kjenner trygghet
p.g.a. oppfølging, veiledning og mulighet for døgn-
kontakt. Det er godt å forholde seg til og få veiledning
av få fagpersoner. I tillegg blir det mindre reising og
mindre stress pga. det. Med andre ord ser det ut til at
det som er hovedmålene våre med tilbudet blir nådd.

Vi på SUS ser fordelen for barnet, familien, avdelingen
og samarbeidet med helsestasjonene.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik – leder LaH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LaH har blant annet etter flere henvendelser fra med-
lemmer, tatt opp saken om veiledningshonorar for
helsesøstre som har sykepleier- og helsesøsterstuden-
ter i praksis. Flere høyskoler har med bakgrunn i brev
fra departementet sendt ut beskjed om at veilednings-
honorar til den enkelte praksisveileder ville falle bort,
men i stedet skulle nyttes til ulike samarbeids-/fagut-
viklingsprosjekt mellom praksissted og høyskole.
Forhandlingsavdelingen i NSF har denne høsten
undersøkt saken, og kommet fram til følgende:

Veiledningshonorar til helsesøstre som veileder helse-
søsterstudenter, jordmorstudenter og sykepleiestu-
denter er hjemlet i egen avtale og da denne ikke er
sagt opp, men fortsatt gjelder vil det ikke være noen
grunn for endring av honoreringen. 
Gjeldende avtale, inngått 30.mai 1983 er som sagt ikke
sagt opp og løper derfor foreløpig frem til 30.april
2008.

Avtalen det her vises til, oppgir følgende satser pr.
uke:
For veiledning av en helsesøsterstudent Kr. 299,10
For veiledning av en jordmorstudent Kr. 213,65
For veiledning av en sykepleierstudent 
(grunnutdanning) Kr.  85,45

Satsene er fastsatt på bakgrunn av følgende tidskrite-
rier: Avtalen bygger på at praksisveiledningen av stu-
dentene på minst 25 timer pr. uke medfører merar-
beid utover ordinær arbeidstid for helsesøstrene ved
at den praksisveiledning som gis til helsesøsterstu-
dentene medfører merarbeid på ca 3 1/2 time pr. uke
pr. student, og tilsvarende 2 1/2 time merarbeid pr.
uke for praksisveiledning av jordmorstudenter og 1
time for praksisveiledning av sykepleierstudenter.

Videre i avtaleteksten står:
Det er en forutsetning at helsesøstre ikke har med seg
mer enn en student om gangen. Såfremt helsesøster
på grunn av spesielle omstendigheter må ha med seg
mer enn en student, tilstås vedkommende et tillegg på
30 % av den fastsatte godtgjøring. Blir praksisveiled-
ningen fordelt mellom flere helsesøstre, fordeles godt-
gjøringen forholdsmessig.
Godtgjøringene reguleres som særlige lønnstillegg i
staten og justeres i forbindelse med justering av helse-
søsterstillingen.
LaH og NSF har i brev til Kunnskapsdepartementet
06.12.06. bedt om at dette meddeles utdanningsinsti-
tusjonene, og at våre medlemmer fortsatt mottar den
honorering som er gitt i nevnte avtale.
Vi oppfordrer våre medlemmer som har praksisvei-
ledningsansvar for studenter å vise til gjeldende avta-
le i evt. dialog med høyskolene dere mottar studenter
fra.

Veiledningshonorar for studenter
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––––––––––––––––––––––––––––––
Torunn Teigen, virksomhetsleder,
helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten i Stavanger kommune

torunn.teigen@
stavanger.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Den medisinske kompetansen omkring de minste pre-
mature barna har utviklet seg betydelig de senere
årene. Selv om svært mange premature barn klarer seg
bra, rapporteres det også om vansker. Noen få barn får
store skader, mens andre strever med lettere vansker
som gjerne ikke kommer til uttrykk før opp mot skole-
alder eller noen gang enda senere. 

Små premature barn får en tidlig og spesiell start på li-
vet. Oppholdet på Nyfødtavdelingen innebærer inten-
siv behandling, kuvøseopphold og mange som tar an-
svar for pleie og stell. I likhet med barnet går forel-
drene gjennom en tøff tid med spenning, usikkerhet og
mange følelser. Selv om foreldrene ser fram til den da-
gen de kan forlate sykehuset, kan overgangen fra syke-
husets trygge rammer til hjemmet virke skremmende.
For å trygge denne overgangen har Stavanger kommu-
ne utarbeidet et forslag til rutiner som skal sikre de
minste premature barna en koordinert og tverrfaglig
oppfølging. 

Behov for å styrke den tverrfaglige innsatsen
Små premature barn og deres foreldre har ofte behov
for oppfølging fra flere kommunale instanser som hel-
sestasjonstjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT) og fysio- og ergoterapitjenesten. Arbeidet med
retningslinjene ble igangsatt fordi de involverte tjenes-
tene måtte erkjenne at den tverrfaglige oppfølgingen
kunne være ganske tilfeldig og lite koordinert. Det var
videre behov for en faglig styrking slik at de ansatte i
større grad ble i stand til å fange opp og forebygge
vansker som spiseproblematikk, perseptuelle, motoris-
ke og språklige vansker, oppmerksomhetsproblema-
tikk og emosjonelle/sosiale vansker. Lederne for de tre
overnevnte tjenester ble derfor enige om å utvikle og
prøve ut et tverrfaglig oppfølgingstilbud for barn født
før 32. svangerskapsuke eller med en fødselsvekt på

1500 gram eller mindre. Utprøvingen er organisert
som prosjekt med varighet fra 2006–2007. 

Organisering av prosjektet
Prosjektet styres av en prosjektgruppe som består av 2
representanter for hver av virksomhetene; fysio- og er-
goterapitjenesten, PPT og helsestasjonstjenesten. Grup-
pen har arbeidet sammen over en lengre periode, og
har en flat struktur uten prosjektleder. De ulike oppga-
vene fordeles etter avtale, møteledelse og skriving av
referat går på omgang. Gruppen står felles ansvarlig
for rapportering/evaluering. 

I planleggingsperioden ble det innhentet kunnskap fra
mødre som hadde erfaring med det kommunale hjel-
peapparatet i forhold til sine små premature barn. I til-
legg ble det knyttet kontakt med ressurspersoner ved
Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og andre kom-
muner som hadde utviklet samarbeidsmodeller i for-
hold til premature barn. Samarbeidet med SUS har
blant annet resultert i tilbud om kurs for å øke kompe-
tansen hos ansatte i kommunen. 

Prosjektets målsettinger
1. Prøve ut og evaluere et tilbud om koordinert tverr-
faglig oppfølging av små premature barn i Stavang-
er kommune og på sikt etablere tiltaket på driftsnivå

2. Utarbeide samarbeidsrutiner og kompetansespred-
ning internt i Stavanger kommune

3. Utarbeide samarbeidsrutiner og
kompetansespredning mellom
primær- og spesialisthelsetjenes-
ten.

Metode 
1. Gjennomføring av koordinert
tverrfaglig oppfølging av pre-
mature barn under 1500 g. 
Oppfølgingen starter i forbin-
delse med utskriving fra sy-
kehuset med et felles møte
mellom foreldre, kontaktsy-
kepleier på sykehuset og
helsesøster. Enkelte barn
vil i tillegg få oppfølging
fra Nyfødtavdelingens
ambulerende sykepleie-
tjeneste (NAST). 

• Familien tilbys hjem-
besøk og månedlige

Tverrfaglig oppfølging av små premature
barn i Stavanger kommune
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kontroller på helsestasjonen fram til 7 måneder
og deretter annen hver måned fram til 1 år.

• Ved 2. gangs besøk på helsestasjonen deltar hel-
sesøster og fysioterapeut. 

• Det er etablert et bydekkende tilbud om barsel-
gruppe for mødre med små premature barn.
Gruppen ledes av helsesøster og ulike fagperso-
ner inviteres til møtene. 

• Familien tilbys tverrfaglig konsultasjon (helsesøs-
ter, fysioterapeut, PPT) når barnet er 2,5 og 5 år.
Konsultasjonene gjennomføres ved barnets lokale
helsestasjon. 

• Oppfølging ved skolestart koordineres med Sta-
vangers tverrfaglige tilnærming ”God skolestart”
ved de skolene dette gjennomføres.

Nyere forskning tyder på at emosjonelle/psykiske
vansker er utbredt innenfor gruppen premature
barn i sen barndom/ungdom. I løpet av prosjektpe-
rioden skal det vurderes muligheter for tverrfaglig
oppfølging knyttet til overgangen barnesko-
le/ungdomsskole.

2. Samarbeidsrutiner og  kompetansespredning internt
i Stavanger kommune

Hver virksomhet har opprettet interne faggrupper
bestående av ressurspersoner knyttet til helsesta-
sjonsdistriktet. Disse personene prioriteres med
hensyn til kurs/deltakelse i møter ol., og har på sin
side ansvar for videre informasjons- og kompetan-
sespredning innad i sin avdeling. Det er utarbeidet
struktur for dette arbeidet internt i hver virksomhet,
og tverrfaglig i Stavanger kommune. Styringsgrup-
pen har det koordinerende ansvaret. 

3. Samarbeidsrutiner og kompetansespredning
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Ressurspersoner ved SUS deltar i prosjektarbeidet. I
løpet av prosjektperioden gjennomføres det faste
møter mellom ressurspersoner fra Stavanger kom-
mune og ressurspersoner ved SUS. Det beregnes 1–2
møter pr. halvår. Det er viktig at kommunale samar-
beidsrutiner for oppfølging av premature barn koor-
dineres med oppfølgingen fra spesialisthelsetjenes-
ten.

Drøftinger og avveininger tatt underveis
I planleggingsfasen var det diskusjoner blant de invol-
verte om det skulle bygges opp et sentralisert helsesta-
sjonstilbud til denne målgruppen eller om familiene
skulle få tilbudet ved den lokale helsestasjonen. Helse-
stasjonstjenesten for barn 0–6 år i Stavanger kommune
er organisert som en virksomhet, fordelt på 6 distrikt
med til sammen 8 helsestasjoner. Hvert år blir det født
i gjennomsnitt 1 650 barn i kommunen og mellom
15–20 barn er i målgruppen små premature. Hver hel-
sestasjon vil dermed få 2–4 premature barn pr. år. Dis-

kusjonen dreide seg om dette ville være et tilstrekkelig
antall barn for å bygge opp nødvendig kompetanse til
å gi en oppfølging tilpasset barnets behov. Faren med
et sentralisert tilbud kan være kompetansesvekkelse
ved den lokale helsestasjonen. Helsestasjonene ønsket
ikke et sentralisert tilbud. Tilbudet gis derfor ved fami-
liens lokale helsestasjon. 

For å bygge opp kompetansen har 1–2 helsesøstre i
hvert helsestasjonsdistrikt ansvaret for oppfølgingen
av premature barn. I tillegg er det utviklet felles ruti-
ner, ulike kartleggingsskjema og det planlegges regel-
messige samlinger for alle faggrupper som deltar i
denne utprøvingen. Fagpersonene i PPT og fysio- og
ergoterapitjenesten er færre og vil dermed få et større
erfaringsgrunnlag, noe som kan styrke tilbudet som
helhet. 

Erfaringene så langt
Den praktiske utprøvingen av rutinene kom for fullt i
gang høsten 2006. Vi har gjennomført noen tverrfagli-
ge konsultasjoner på 2,5 og 5 år og ser at det byr på en
del utfordringer. Konsultasjonene krever plass og det
er viktig at fagpersonene har planlagt møtet i forkant.
Det har vært spesielt utfordrende å ivareta både forel-
dre og barn når undersøkelsen har avdekket behov for
videre oppfølging. I tillegg er den første barselgruppen
i gang. Responsen fra foreldrene har så langt vært po-
sitiv noe som virker stimulerende for den videre ut-
prøvingen.

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Å vera fysst
Det e ingen vits å ble fysst,

å komma fram
aleina.

Det bler ikkje kjekt
før me andre komme,

alligavel.
Ta det roligt,

hold meg i håndå,
så tar me skritt for skritt.

Ein gong bler du fysstemann,
ein aen gong e det andremann 

som tenke lengst. 
Og før me vett ordet av det, 

har sistemann 
fått rett.

Det går an å gå foran,
uden å ble fysst,

aleina.

Gunnar M. Roalkvam
Diktet er hentet fra ”På sykkel mot stjernene” 1995.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Kristin Pedersen Rosvoldsve, Styreleder i Knappen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

For snart åtte år siden bestemte en liten gruppe forel-
dre i Rogaland seg for å starte en forening. De hadde
alle barn med varierende grad av spise – og ernærings-
problemer, men savnet et møtested hvor de kunne
dele erfaringer og utfordringer. Knappen foreningen
ble derfor stiftet 19. mai 1999. Ved oppstart hadde for-
eningen ca 10 familier som medlemmer, og samlingene
ble kun arrangert i lokal regi. I 2001 ønsket gruppen,
som nå hadde vokst til ca 35 familier, at foreningen
skulle bli en nasjonal forening. Nye krefter kom til i
styret, og det ble gjort en større satsning for å gjøre
Knappen kjent på landsbasis. Navnet Knappen kom-
mer av at majoriteten av foreldrene som startet for-
eningen i 1999 hadde barn med sondeknapp på ma-
gen. Det er imidlertid viktig å presisere at dette abso-
lutt ikke gjelder for alle medlemmene, og på ingen
måte er noe kriterium for å bli medlem. 

Knappen foreningens viktigste oppgave er å være til
hjelp og støtte for foreldre i en vanskelig situasjon. For-
eldre står ofte alene når det gjelder denne problemstil-
lingen, og per i dag finnes det liten faglig kompetanse
og få tiltak som forebygger eller konkret hjelper barn
med alvorlige spise- og ernæringsproblemer. Det har
vært en positiv utvikling de senere årene i form av
flere spise- og ernæringsteam rundt om i noen av lan-
dets fylker, men tilbudet er fremdeles variert og noe
tilfeldig.

Knappen foreningen ønsker å drive opplysende og
veiledende virksomhet. Foreningen ønsker å være et
nettverk hvor foreldre kan utveksle erfaringer, kunn-
skap, informasjon, følelser og ideer til gjensidig nytte
og glede. Dette skjer både gjennom et interaktivt fo-
rum på hjemmesiden til Knappen, og gjennom kurs og
samlinger rundt om i landet. I løpet av de årene som
Knappen har vært en nasjonal forening, har mye nyttig
kunnskap, informasjon og erfaringer blitt samlet inn.
Dette ble satt sammen til en bok som ble utgitt for to år
siden. Den heter ”Små og store spiseproblemer – når
barn ikke kan eller vil spise”.  Knappen gir også ut et
medlemsblad fire ganger i året. Det inneholder blant
annet artikler, intervju, nyheter, tips og informasjon fra
styret. 

For å være mest mulig tilgjengelig for våre medlem-
mer og andre som ønsker å ta kontakt, har foreningen

en kontakttelefon som betjenes av en person som sitter
i styret. Knappen har ingen faste ansatte, så alt av for-
eningsarbeid gjøres på frivillig basis av de foreldrene
som er med i styret. Det kan derfor hende at man ikke
får svar når man ringer, men da vil man som regel bli
ringt opp så snart det lar seg gjøre av den som har tele-
fonen.

Det er utallige årsaker til at noen barn har spise- og er-
næringsproblemer. Knappen har av denne grunn som
mål å omfavne en bred gruppe barn. For å gi noen ek-
sempler på mangfoldet i foreningen kan nevnes famili-
er med prematurbarn, hjertebarn, barn med lungesyk-
dom, barn med cerebral parese, multihandikapede
barn, og for ikke å glemme ellers friske barn som av
ulike grunner har spise- og ernæringsproblemer.

Som mor til et ekstremt prematurt og dysmaturt barn
med svært store spise- og ernæringsproblemer, var det

Knappen foreningen
En foreldreforening til barn med spise – og ernæringsproblemer
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Nathaniel var ikke store karen da han kom til verden - han
veide knappe halvkiloet. Det skulle man ikke tro når man ser
ham i dag.  Foto: Kristin P. Rosvoldsve.
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en lettelse å finne Knappen foreningen. Det skjedde til-
feldig gjennom en liten notis i Prematur Posten, med-
lemsbladet til Prematurforeningen. Jeg ringte med en
gang telefonnummeret som stor nevnt i notisen, og
kom i kontakt med en annen mor som hadde vært
igjennom det samme som oss med sitt barn. Det kan
nesten ikke beskrives hvor godt det var å snakke med
noen som virkelig forstod hva vi stod oppi i hverda-
gen, og som kunne gi oss nyttige tips og råd. Gutten
vår var da ca to år gammel. Han hadde aldri villet spi-

se og han kastet i tillegg ekstremt mye opp. Knappen
på magen fikk han etter ti måneder med nesesonde.
Hadde det ikke vært for at vi gikk til kontroll hos en
kjempehyggelig og veldig dyktig helsesøster på den ti-
den, vet jeg ikke hva vi skulle ha gjort. Vi veide gutten
vår på helsestasjonen hver uke. Det var en enorm be-
lastning at han ikke la på seg noe særlig i løpet av de
seks første månedene hjemme, til tross for at all vår tid
og energi gikk med til mating. Heldigvis forsto helse-
søster situasjonen vår og var til stor støtte og oppmun-
tring. Mange år har gått, og gutten vår er nå snart ni
år. Han har fremdels knapp på magen, men har blitt
flink til å spise i løpet av de tre siste årene. Vi sonder
det han ikke greier å spise gjennom munnen. Utvik-
lingskurven har vært stigende, men han har ennå en
god del å ta igjen i forhold til jamngamle selv om han
er funksjonsfrisk. 

Som en følge av den hjelpen og støtten jeg selv fikk
gjennom Knappen foreningen, bestemte jeg meg for å
melde meg inn og aktivt ta del i styrearbeidet. Det å
kunne dele den erfaringen og kunnskapen som jeg har
fått gjennom alle disse årene som knappebarn-mamma
med andre, gjør at jeg har fått et annet perspektiv i for-
hold til alle de problemene vi har kjempet oss
gjennom. De synes ikke lenger så meningsløse.

Hjemmeside: www.knappenforeningen.no
E-post: post@knappenforeningen.no
Kontakttelefon: 476 46 116

Informasjonsfoldere om foreningen og boken ”Små og
store spiseproblemer” kan bestilles på hjemmesiden til
Knappen foreningen.

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Sist sommer var vi for første gang på sydenferie. Nathaniel
kunne forsyne seg med den maten han hadde lyst på til hvert
eneste måltid. Her koser han seg med melon og kake.  Foto:
Kristin P. Rosvoldsve.

”Kutt ut nå, du vil aldri klare det.”
Hvis du ignorerer dette rådet, 
Er du halvveis til målet.

David Zucker

MAUREN
”Liten?
Jeg?
Langt ifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv 
kanskje?” – Inger Hagerup 

Si det til meg – og jeg glemmer det.
Vis meg – kanskje jeg husker det.
La meg ta del – og jeg vil forstå.

Kinesisk ordspråk
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Marit Digernes, sykepleier i forebyggende tjenes-
ter, Stord kommune. 
marit.digernes@stord.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hausten 2004 var det søkt om språkmidlar til  helsesta-
sjonen. Bakgrunnen var at helsestasjonen, spesielt
gjennom 4-års kontrollen, hadde notert seg at svært
mange barn og mødre snakka svært dårleg norsk, sjølv
etter lang tid i Noreg. Mange måtte bruke tolk, evt. ha
med anna familiemedlem for å tolke. PPT hadde mer-
ka seg ei stor auke av tilvisingar frå skulen der born i
3. klassetrinn ikkje hadde lært seg å lese og skrive.
Norskopplæringa/arbeidsplassar melde at svært
mange fedre tok seg urimeleg mykje fri for å fylgje mor
og barn til helsestasjonen/lege og offentlege etatar.

Prosjektmidlar vart innvilga og prosjektleiar vart tilsett
i 20 % stilling. Prosjektansvarleg var leiande helsesøs-
ter. Oppstart var nov.–des. 2004.
I første omgang vart alle born i førskulealder som had-
de ein eller to framandspråklege foreldre kartlagt. Det
vart snakka med helsesøstre og barnehage for å sjekke
litt ut kven som allereie hadde barnehageplass. Flykt-
ningekontoret og norskopplæringa vart også kontakta
for å oppretta eit samarbeid.
20 invitasjonar vart sendt ut til foreldremøte med invi-
tasjon til å ta del i foreldre-barn gruppe kvar torsdag.
Oppstart var like etter nyttår 2006. Vi hadde fått låne
ein avdeling i Skogatufto barnehage, og førskulelærar
Berit Johannessen vart gruppeleiar saman med pro-
sjektleiar. Berit Johannessen jobba og i eit prosjekt i
kommunen som vart kalla ”Ein barnehage for alle”. Vi
slo saman deler av prosjekta og brukte ressursane våre
til å ha ei gruppe kvar torsdag frå 10.30 til 13.30.
Det var litt vanskeleg å få folk til å koma slik at det
vart tatt direkte kontakt med personane i målgruppa.
Nokre snakka prosjektleiar med, nokre vart informert
av flyktningekonsulent, andre vart tatt direkte kontakt
med av helsesøster, lærar på språkopplæringa eller
heimekonsulent i kommunen.
Målet med gruppa var:
1) Rekruttera minoritetsspråklege born til barnehagen
2) Borna skal læra seg norsk og evt. styrkja morsmålet
3) Foreldra får auka forståing for tiltak som kan gje
borna ei god integrering i det norske samfunnet.

Metoden som vart nytta var å lage ein tilpassa ”barne-
hagedag” for mor og barn.

Viktige element i gruppa var forutsigbarhet, kjente og
trygge aktivitetar, at dei vaksne i gruppa hadde god og
direkte kontakt med mor ved kvart møte samt at det
vart utvikla ein følelse av tilhørighet. Trivelege samta-
ler, humor og glede fremma frammøte.

Det var til tider opp til 13 mødre med born i gruppa.
Det var ein del fråfall etter kvart då barn fekk barneha-
geplass, mødre byrja i jobb osv. Gjennomsnittleg var
det 6–7 mødre med born, noko som var ei ideell grup-
pe både for born og vaksne.

Ein vanleg dag kunne vera slik: 
• Møte born og mødre ute, væra ute å leika litt saman
med andre born i barnehagen.

• Samling med song, samtale, lesing og informasjon
om diverse tema

• Inneaktivitet både for mor og barn
• Klargjering til lunsj med koking av kaffi, oppskjæ-
ring av frukt, dekke på bordet

• Samtale rundt bordet der det vart nytta lokalavisa
for å finne saker og informasjon av interesse

• Vidare leiking og opprydning før avslutning

Det vart invitert inn ulike ressurspersonar til gruppa,
dette var blant anna spesialpedagog frå PPT, barneha-
gekonsulent i kommunen, styrarar frå andre barneha-
gar, helsesøster som presenterte samspelsmeoden Dia-
log m.fl.

Andre tema og aktivitetar som me hadde var baking,
maling, hinderløype, klipping og liming av digitale bi-
lete mm.
Alle borna hadde eigen ringperm. Mødre fekk i oppgå-
ve å halde denne i orden, noko som dei gav uttrykk for
at dei likte. Nokre kunne ikkje skrive og lese på norsk,
men øvde seg litt kvar gong ved å skrive namnet til
barnet samt dato på tegningar og bilete.

I utgangspunktet vart det laga ein ganske omfattande
aktivitetsplan for gruppa. Det viste seg raskt at dette
ikkje var tilpassa behovet i gruppa. ”Det enkle er ofte
det beste” – og det stemte også i denne samanheng.
Enkle skogsturar, lengre turar med stormkjøken og
pølsespidding og besøk på bibliotek vart utelate. Å
være i barnehagen og lokala der var det som vart fore-
trukket og gjorde gruppa trygg.

Framdrifta i gruppa
Fram til sommaren 2005 var det ei svært stabil gruppe.
Det vart oppfrodra til å søke barnehageplass og at mor

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Stimuleringstiltak for framandspråklege mødre
og førskuleborn i Stord kommune
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byrja norskundervisning. Då hausten kom var dei aller
fleste born begynt i barnehage og mange mødre på
språkopplæring og/eller praksisplass.
Etter kvart vart det så få mødre og barn som kom til
gruppa at gruppa vart formelt avslutta. – Det vart ein
skikkeleg fin avslutningsdag for gruppa med kurdisk
middag, laga av mødre i gruppa, til heile barnehagen.

Avslutning
Måla om at fleire barn skulle gå i barnehage, borna
lære seg norsk og at foreldra fekk auka forståing for in-
tegreringstiltak for borna i det norske samfunn vart
nådd. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Gjertrud Kringeland,
e-post: gjertrud.kringeland@stavanger.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mona Ikdal, Gjertrud Kringeland, Kalgacal Hassan og Tu-
rid Rivrud.

Tegra
• arrangerer gratis fødselsforberedende kurs for inn-
vandrer par, med påfølgende barseltreff.

• arrangerer informatørkurs/samtalegrupper for
kvinner: Kvinners liv og helse i eksil.

• medvirker til oppstart av mødregrupper på barne-
skoler for mødre med utenlandsk bakgrunn.

• bidrar til å øke kompetansen til helsearbeidere og
andre som arbeider med innvandrerfamilier i Sta-
vanger kommune.

Tegra har eksistert siden desember 2002. Navnet ble
valgt for å synliggjøre at prosjektgruppen arbeidet
med integrasjon. Prosjektgruppens sammensetning
har vært tverrfaglig og tverretatlig, noe som har gitt
oss en unik mulighet til å knytte kontakter og å koordi-
nere innsatsen mellom 1. og 2. linjetjenesten. I starten
jobbet vi i hovedsak med forebygging av omskjæring,
og med å arrangere informatørkurs. Vi har erfart at det
er en stor fordel å ha flerkulturell forståelse, og at pro-
sjektgruppen har deltakere fra målgruppen.

Ildsjeler i Tegra
• Jordmor Kalgacal Hassan, somalisk opprinnelse,
• Sykepleier Mona Ikdal, somalisk opprinnelse, 
• Helsesøster Gjertrud Kringeland, norsk opprinnelse
med 4 års arbeidserfaring som fredskorpsdeltaker i
Tanzania. 

• Jordmor Turid Rivrud, norsk opprinnelse med flere
års erfaring fra arbeid i fredskorpset i Nicaragua. 
Begge kvinnene med somalisk bakgrunn jobber på
Stavanger universitetssykehus (Kvinne- og Barne-
klinikken), og helsesøster og jordmor med norsk
opprinnelse er tilknyttet helsestasjons- og skolehel-
setjenesten i Stavanger kommune.

Kunnskap og budsjett
Hele gruppen ble skolert gjennom OK prosjektet, som
var det nasjonale prosjektet for oppfølging av regje-
ringens handlingsplan mot kjønnlemlestelse. Fram til
2004 var arbeidet i Tegra i hovedsak basert på frivillig
innsats fra prosjektmedarbeiderne. I 2004 og 2005 fikk
vi støtte fra UDI, og i 2005 arbeidet to av prosjektmed-
arbeiderne med Tegra en dag i uken. Gruppen fikk
ikke videre pengestøtte i 2006, og arbeidet ble derfor
stoppet høsten 2006.
Fra 2007 skal Tegras arbeid integreres i Stavanger
kommunes helsestasjon- og skolehelsetjeneste. En hel-
sesøster får frigjort en dag i uken til dette arbeidet, og
en jordmor med annen etnisk bakgrunn enn norsk, vil
integrere Tegra i det ordinære jordmorarbeidet. 

Fødselsforberedende kurs
Erfaring har vist at kvinner med innvandrerbakgrunn
oppsøker lege og jordmor svært seint i svangerskapet.
Vi valgte derfor å tilby egne fødselsforberedende kurs
for denne gruppen. Kursene går over 3 uker med sam-
ling 1 gang per uke og 1 omvisning på føde- og barsel-
avdelingen. Gruppesamlingene gir kvinnene og famili-
ene mulighet til å utveksle erfaringer, og til å ta opp
spørsmål i forhold til svangerskap og fødsel. Det blir
vist en film om fødsel. Et viktig tema som blir tatt opp
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Tegra for integrasjon
– en presentasjon av prosjektet Tegra i Stavanger
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er sorgen og savnet som det innebærer å være gravid i
et ukjent land, hvor en ikke har sine nærmeste rundt
seg, og hvor en i tillegg ikke kjenner det norske helse-
vesenet. 

Kvinner fra 18 ulike nasjonaliteter har deltatt på kur-
sene, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. Vi opplevde at det å starte fødselsforbere-
dende kurs, har gitt oss et bedre samarbeid med flykt-
ningekontoret og voksenopplæringssenteret i Stavang-
er. Kurset ble sett på som praksis i norsk, noe som
gjorde det lettere for kvinnene å prioritere det.

Barselgrupper
Vi opplever ofte at disse kvinnene ikke kommer til de
ordinære barselgruppene. Dette kan skyldes språkvan-
sker, at de ikke kjenner noen fra før, og at de ikke er
kjent med slike tilbud fra eget hjemland. Det ble derfor
tilbudt egne barseltreff for alle som hadde deltatt på de
fødselsforberedende kursene. 

Barselgruppene skal være helsefremmende og nett-
verksskapende, og foreldre skal oppleve å bli møtt på
sine spørsmål og problemstillinger. Barselgruppene
varer 4 ganger, første samling med helsesøster og jord-
mor, andre samling med fysioterapeut, tredje samling
med lege og fjerde samling med barnepsykolog.

Informatørkurs/samtalegrupper med tema
kvinners liv og helse i eksil 
OK Prosjektet har utviklet et veiledningshefte i drift av
samtalegrupper som kalles for informatørkurs. Veiled-
ningsheftet er instruerende, og det er lett drive grup-
per ved bruk av dette. Samtalegruppene drives av et
team på to personer med utfyllende faglig og kulturell
kompetanse, en gruppeleder fra berørte målgrupper
og en veileder med helsefaglig bakgrunn. Erfaring har
vist at endringsarbeid i en etnisk minoritetsgruppe er
lettere hvis ressurspersoner fra eget miljø deltar aktivt
i arbeidet. Representanter fra berørte miljøer har ofte
større påvirkningskraft og mulighet til å forebygge ne-
gative tradisjoner, enn representanter fra storsamfun-
net. 

Gruppene samles 8 ganger og samtalene foregår i ho-
vedsak på deltakernes morsmål. 
Målet med informatørkursene er at kvinnene gjennom
å dele tanker og erfaringer med andre som kommer fra
land som praktiserer kvinnelig omskjæring, skal få
innsikt i at det er viktig og mulig å endre skadelige tra-
disjoner. Vi har etablert et samarbeid med kvinnekli-
nikken ved Stavanger universitetssykehus, og informe-
rer kvinnene om aktuell helsehjelp på grunn av om-
skjæring. 

Hittil har vi hatt 7 samtalegrupper, hvor 38 kvinner og
2 menn har deltatt. Vi har hatt 3 etiopiske, 2 somaliske
og 2 eritreiske grupper. De første gruppelederne ble

rekruttert gjennom kvinnegrupper og interesseorgani-
sasjoner. Etter hvert ble kvinnene rekruttert som en
dominoeffekt av at de selv hadde deltatt på kurs. 

Mødregrupper for mødre med innvandrerbak-
grunn
Målet med mødregruppene er å skape et bedre samar-
beid/kommunikasjon mellom skole/skolehelsetjeneste
og foreldre, og ha et fora hvor mødrene lærer mer om
det norske skolesystemet og skolen blir mer kjent med
mødrene. Bedre ivaretakelse av barnas helse og trivsel
på skolen. Mødregruppene er nettverksskapende.

Det arrangeres mødregrupper ved 5 barneskoler i Sta-
vanger. Tegra har tatt modell av Byfjord barneskole sin
mødregruppe. Denne eksisterte før Tegra prosjektet.
Sosiallærer samt rektor ved Byfjord skole, har bidratt
aktivt i informasjons- og motivasjonsarbeidet til andre
skoler. Gruppene drives av skolene og helsesøster del-
tar. Gruppen samles 1 gang per måned. 

Noen av deltakerne i Byfjord skoles mødregruppe fra venstre
Hodan Hassan, Gjertrud Kringeland, Lumnije Haxhiu,
Mirvete Syla, Aslaug Vabø, Ayse Gøcmen og Thu Kim Thi
Bui.

Gruppene velger tema sammen med skolerepresentant
og helsesøster. Gruppemedlemmene legger fram tema
de er opptatt av. Andre ganger inviteres utenforstå-
ende til å informere om forskjellige tilbud. Eksempler
på dette er tannhelsetjenesten, uteseksjonen, politiet,
barnevernet, ressurspersoner fra innvandrermiljøer.
Gruppene møtes på slutten av skoledagen, og elever
fra 6. og 7. klasse er barnevakter. Det har ikke blitt
brukt tolk i mødregruppene etter ønske fra kvinnene.
Kvinnene oversetter for hverandre. 

Kompetansedeling 
Tegra har opparbeidet seg kunnskap og brede erfa-
ringer innenfor fagfeltet integrasjon. Vi er ressursper-
soner som bruker vår kunnskap når kommunen tar
opp aktuelle tema i ulike fora. Vi håper å kunne fort-
sette det tverretatlige samarbeidet, selv om Tegra nå
avsluttes som prosjekt og blir en del av den ordinære
driften. Gjennom Tegra har kvinner fra andre land fått
oppleve at ulike ”norske tjenester” kan samarbeide, og
at vi er interessert i deres bakgrunn og kultur.

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Sofie Margrethe Selvikvåg og Torill Strømsvåg
sofie.margrethe.selvikvaag@sandnes.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kort historie: Regjeringens opptrappingsplan for psy-
kisk helse (1998–2008) tar sikte på en betydelig styr-
king av kommunens tjenester rettet mot personer med
psykiske vansker. 

I Sandnes førte dette til at med midler fra psykisk
helse kunne en iverksette et prosjekt ledet av en pro-
sjektleder som skulle vurdere de eksisterende tilbud i
kommunen. På bakgrunn av dette ønsket man å frem-
me forslag til nye strategier og tiltak for kommunens
satsing overfor barn og unge. En ny satsing skulle
inneholde både tiltak for forebyggende handlinger og
tidlig intervensjon som samordnet de ulike avdeling-
enes innsats. Prosjektperioden ble avsluttet i mars
2000.

Rapportens forslag om å iverksette et foreldreveiled-
ningsprosjekt til familier med barn 0–6 år fikk høyest
prioritet i oppsummeringsrapporten. 
Kartleggingen viste at ”noen familier trenger hjelp for
å styrke samspillet i familien utover det foreldreveiled-
ningstilbudet som allerede gis i regi av helsestasjonen
m. fl.” 
Dette skulle være et tverrfaglig samarbeid. 
Utfordringen vi sto overfor var å utvikle en arbeids-
måte som åpnet for at flere faggrupper jobbet tettere
sammen om å hjelpe familiene. 

Ressurshelsestasjonen i Sandnes
Dette viser seg å bli starten til Ressurshelsestasjonen i
Sandnes. 
Her jobber i dag flere faggrupper sammen for å hjelpe
og støtte de familier og barn som strever en kortere el-
ler lengre periode i livet sitt.
Høsten 2001 ble det ansatt en førskolelærer/Marthe
Meo terapeut og en helsesøster i 50 % stilling hver. To
engasjerte damer med ulik fagkompetanse fikk  mulig-
heten til å utvikle og etablere et foreldreveiledningstil-
bud til foreldre med de aller minste barna. Tilbudet ble
gitt som et forsterket tiltak i regi av helsestasjonen. Det
ble gitt tilbud om foreldreveileding i hjemmene
og/eller gjennom samvær i foreldre-barn gruppe en
dag i uken. 
Å få muligheten til å samarbeide med foreldre og barn

i deres eget hjem ga oss unike muligheter. Vi erfarte at
dette måtte vi ta vare på og utvikle. Vi er ydmyke for
den tilliten som den enkelte familie viser oss. Veiled-
ning og hjelp i hjemmet er fortsatt en viktig arbeids-
måte. 

Hvem arbeider her og hva tilbyr vi:
Ressurshelsestasjonen er et tilbud til foreldre som øn-
sker mer oppfølging enn det den ordinære helsestasjo-
nen kan tilby. Vi gir i dag først og fremst hjelp til fami-
lier med barn 0–8 år, men kan hjelpe barn opp til 12 år
dersom vi har ledig kapasitet. Ved at flere faggrupper
jobber tett sammen forsøker vi å tilby den kompetan-
sen som familien kan ha best nytte av. 
I dag arbeider her to førskolelærere, en familietera-
peut, en barnevernspedagog, en psykolog, en lege og
to helsesøstre. I tillegg har vi knyttet til oss faste sam-
arbeidspartnere i enhet psykisk helse, fysio- og ergote-
rapitjenesten, barnevern, PPT, barne- og ungdomspsy-
kiatrien og familievernkontoret.
Barnevernspedagogen har stillingen som fagkoordina-
tor og har det daglige driftsansvaret.
Begge førskolelærerne er nå sertifiserte gruppeledere
for Webster Stratton foreldrekurs. En helsesøster er
under opplæring. En av førskolelærerne er Marthe
Meo terapeut. Det skal starte Dinosaurusgruppe for
barn våren 2007 sammen med Altona skole og Ressur-
senter. Det startes Webster Stratton lærerprogram i
samarbeid med PPT kontoret. 

Av faste tilbud har vi en foreldre-barn gruppe der fa-

Ressurshelsestasjonen i Sandnes
– et tverrfaglig samarbeidsprosjekt forankret i helsestasjonstjenesten
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milieterapeut og helsesøster er sammen med brukerne
en formiddag i uken. Dette er et tilbud først og fremst
til unge mødre og til foreldre med de minste barna 0–3
år.

Det arrangeres et Webster Stratton foreldrekurs hvert
halvår.

Ressurshelsetasjonen er ellers pådriver for å etablere
grupper for barn med to adresser i regi av skolehelse-
tjenesten.

Metoder/arbeidsmåte
I sammensatte saker bruker vi ”firfotingen” som kart-
leggingsverktøy  for å belyse barnets totalsituasjon.
”Firfotingen” er kjent i vår kommune.
Som regel gir vi et samtaletilbud over 3–5 ganger.
Noen familier kan vi ha kontakt med i lengre perioder,
gjerne opptil et år.
Vi tilstreber å bruke en løsningsfokusert tilnærmings-
måte. Vi har fått felles opplæring i metoden.
Samtalene kan gjennomføres her, hjemme hos familien
eller i barnets barnehage, på helsestasjonen eller på
skolen. Noen ganger inviteres andre som er nær fami-
lie med.
”Livets elv”, deler av TI metoden, Dialog, det statlige
foreldreveiledningsprogrammet er andre aktuelle ar-
beidsmetoder.

Vi har også organisert et tverrfaglig konsultasjonsteam
som etter avtale gir veiledning til fagfolk eller foreldre
dersom de er usikre på videre tiltak.

En annen utfordring og prioritering har vært å utvikle
det tverrfaglige samarbeidet. En sterk og trygg tverr-
faglig kompetanse er viktig. Det er viktig at de perso-
nene som har søkt seg til dette arbeidet, har en sterk
tro på en tverrfaglig tilnærmingsmåte. Vi mener det er
en fordel at de ansatte ønsker å utfordre seg selv med
nye arbeidsmåter og i nye samarbeidsformer. Raushet
og fleksibilitet er viktig når vi skal bevege oss inn på
hverandres arena. Vi ønsker å utvikle et sterkt team
der vi har tillit til og tro på hverandre. Etter hvert som
vi blir bedre kjent og får erfaringer med hverandres
kompetanse og personlighet, vet vi hvilke saker den

enkelte av oss duger best til. Gjennom et inntaksmøte
forsøker vi å finne fram til best mulig kvalifisert hjelp
til den enkelte familie. 

Dagens Ressurshelsestasjon i Sandnes kan kanskje sies
å være en lokal variant av den statlige familiesenter-
modellen. Ressurshelsetasjonen er et bydekkende til-
bud og kan benyttes av alle som bor i Sandnes og av
de fagfolk som arbeider med små barn og deres famili-
er. Foreldrene selv kan ta direkte kontakt.

Å være helsesøsters i det tverrfaglige teamet
på ressurshelsestasjonen
Helsesøsterutdanningen kombinert med erfaring fra
arbeid som helsesøster i helsestasjon og skolehelsetje-
neste gir oss en viktig rolle i det tverrfaglige arbeidet
her. Foreldreveiledning rommer mye av vårt kunn-
skapsområde. 

Vi kjenner ofte at vi tar samfunnet på pulsen. Vi får
god innsikt i de utfordringer dagens småbarnsforeldre
har og i hvordan det er å være barn i familien.
Vi ser på dette arbeidet som en helsesøsterfaglig for-
dypning i foreldreveiledning. Å få være med å styrke
foreldrefunksjonene er noe av det mest meningsfulle
forbyggende og helsefremmende arbeidet vi kan tenke
oss. Vi må stadig ta i bruk nye kommunikasjonsverkt-
øy, f.eks løsningsfokuserte samtaler, kartlegging ved
hjelp av ”firfotingen”, undervisning, arbeid med og i
grupper etc.

Framtid
Ressurshelsestasjonen er denne høsten blitt prioritert
med flere stillinger. Akkurat nå har vi plassmangel og
ansettelse av flere er utsatt til våren. Når større loka-
liteter er på plass, kan vi ansette to nye medarbeidere
med videreutdanning  i psykisk helsearbeid. Vi får
også en ny psykologstilling. Tilbudet vil da bli utvidet
til å gjelde familier med barn opp til 16 år. 
Foreldre og andre samarbeidspartnere gir utrykk for at
de opplever dette som et nyttig tilbud. Det blir satt pris
på at det er lett å komme til og  det er  kort ventetid. Vi
håper derfor at tilbudet er kommet for å bli, også etter
at psykiatrimidlene tar slutt.

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Mulighetens lidenskap
”Skulle jeg ønske meg noe

ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt,
men mulighetens lidenskap,

dette øye som overalt, evig ungt, evig brennende
ser muligheten.”

Søren Kierkegaard



Helsesøstre Nr. 1 – 2007

30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Nina Hurlen, helsesøster, Hinna helsestasjon, 
Stavanger
nina.hurlen@stavanger.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I Hordalandsutgaven (nr. 3-06 ) av Helsesøstre kunne
vi lese erfaringer fra BUP Nordhordaland i forhold til
”De utrolige Årene”. Jeg har her lyst til å dele noen av
mine erfaringer som gruppeleder på disse kursene, og
utdype mer de ulike temaene. 
Høsten 2005 var jeg så heldig å få starte på etterutdan-
ning som Webster-Stratton gruppeleder. Foreldre kur-
sene går over 12 kvelder og varer 2 timer hver kveld.
Jeg holder gruppene sammen med  helsesøsterkollega
Sofie Margrethe Selvikvåg på ressurshelsestasjonen i
Sandnes.
Pyramiden viser de ulike temaene som tas opp på for-

eldrekurset. Vi oppfordrer foreldrene til å holde seg
lavt nede i pyramiden. Strever de med ulydighet og
aggresjon hos barnet, er det viktig å pøse på med stra-
tegier i den nedre del av pyramiden.Vi bruker derfor
lang tid med foreldrene på den nederste delen av py-
ramiden, slik at vi har forsikra oss om at foreldrene har
lagt et godt grunnlag for positivt samspill med barnet.

Temaene her er :
Lek/kommunikasjon med barnet. Her trener forel-
drene på å la barnet få ta ledelsen under lek. Foreldre
er vant til å strukturere barnets lek. Eks. de vil vise
barnet hvordan de bygger et tårn på rett måte. Det er
viktig at barnet i leken får være kreative, bruke fantasi-
en og å gjøre det på sin måte. Repeterende lek er viktig
for barn, men kan fort bli kjedelig for foreldrene. Her

må foreldrene være bevisste på å holde barnets tempo.
Tema problemløsning er og sentralt her. Vi må ikke
være for raske med å si til barnet ”Jeg skal gjøre det for
deg” La barnet få tid til å trene på å løse problemet, og
hjelp det litt underveis, men ikke ta over.

Foreldrene lærer å rose og oppmuntre barnets ideer og
kreativitet. Som foreldre er vi for opptatte av det ferdi-
ge produktet, mens barnet er oppatt av prosessen fram
til det endelige produktet. Hvis et barn strever for å
klare noe, er det viktig at foreldrene roser hvert skritt i
riktig retning. Når foreldrene starter på kurs er de
opptatt av alt de vil rette på hos barnet. Ting barnet
klarer kommer helt i bakgrunnen. Her oppfordrer vi
foreldrene til å ha mer fokus på det barnet mestrer. Gi
positiv tilbakemelding til barnet ditt når det har ønsket
atferd. Prøv å ignorer negativ atferd.
Eks. To barn sitter og leker rolig. Dette gir vanligvis
ingen respons fra voksne. Så begynner de to barna
plutselig å krangle, da er normalt voksne der med en
gang med tilbakemelding. På kurset trener vi på å gi
oppmerksomhet til rolig lek, i håp om at den da vil
fortsette på den fine rolige måten. Den viktige rosen
forsterkes av fysisk berøring, blikk kontakt og smil.

Først 7. kvelden går vi over på tema grensesetting. Det
er viktig med tydelige husregler og grenser for å gi
barn forutsigbarhet og trygghet. Har familien faste
husregler som står skrevet f. eks på kjøkkenet, minsker
en behovet for beskjeder underveis. Det er normalt at
barn ikke adlyder foreldres beskjeder omtrent 1/3 av
tiden. Foreldre må derfor lære seg å redusere på antall

”De  utrolige årene” 
Erfaringer  som Webster-Stratton gruppeleder

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Nina Hurlen og Sofie Margrethe Selvikvåg.
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beskjeder. Gjennomsnittsforeldre gir 17 beskjeder på
en halv time, og der barna har adferdsproblemer er det
vanlig å gi 40 beskjeder i 1/2-timen.  Derfor er det vik-
tig at foreldrene tenker igjennom om beskjeden de skal
gi er absolutt nødvendig. Det er viktig å gi maks 2 be-
skjeder samtidig, og de må være korte. Det er og viktig
at de er enkle og positive. Si ”lukk døra forsiktig”, i
stedet for ”ikke smell døra”. Form adferden du ønsker
i beskjeden, da gjør du det enklere for barnet. Når du
har gitt en beskjed, gjenta den kun en gang. Gi ros når
barnet følger opp beskjeden.

Upassende adferd som sutring, erting, krangling og
banning, kan ofte elimineres ved systematisk ignore-
ring. Barns atferd er styrt av hvor mye oppmerksom-
het andre mennesker viser dem. Masing, skriking og
skjenning fra foreldrene på uønsket atferd kan oppfat-
tes som belønning for barnet. Foreldre som konsekvent
ignorerer en bestemt uønsket adferd hos barnet unn-
går å belønne denne adferden. Det er her viktig samti-
dig huske å rose ønsket atferd.

Etter 12 kvelder har foreldrene fått mange ulike strate-
gier de kan ta i bruk i forskjellige situasjoner. Vi pleier
å illustrere det med en verktøykasse de har med seg et-
ter kursslutt, hvor de kan ta fram verktøy etter behov.
”De utrolige årene” er blant de best dokumenterte pro-
grammer for behandling av adferdsvansker hos små
barn. Forskningserfaring viser at foreldre som har fått
denne veiledningen bedre er i stand til å møte utfor-
dringer med barna i hverdagen. Dette skaper en mer
positiv relasjon til barnet, adferdsproblemet minker og
barnets selvtillit øker. I tillegg til overnevnte har forel-
drene gitt tilbakemelding på strategi-
er/kommunikasjon de lærer på kurset ikke bare kan
brukes overfor barnet, men også overfor ektefelle, ar-
beidskollegaer og andre voksne man er i samhandling
med.

Foreldregruppa har en ny samling 3 og 6 mnd. etter
kursslutt. Dette innebærer at foreldrene blir fulgt opp i
ett år fra de starter på kurset. Det er fascinerende å føl-
ge foreldrene i prosessen gjennom kurset, og se hvor-
dan de endrer synet på sitt eget barn til å bli mer posi-
tivt.

Gruppelederne blir filmet igjennom alle kurskvelder.
Vi går jevnlig i veiledning hvor vi får tilbakemelding
på video og kan diskutere ulike situasjoner vi kommer
opp i sammen med kollegaer som holder på med det
samme.

Som helsesøster synes jeg det har vært nyttig å lære
meg en så konkret metode. Når jeg treffer foreldre på
helsestasjonen, som strever i forhold til utfordrende
barn, har jeg nå mange gode strategier å gi dem tips
om.

Kilder:
De utrolige årene, Carolyn Webster-Stratton.
Gyldendal Norsk Forlag.

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Lederkonferanse uke 47-2007

LaH planlegger en to - dagers lederkonferanse i
Oslo 20.-21.november 2007.
Vi ber alle ledende helsesøstre, enhets-/virksom-
hetsledere og fagledere blant våre kolleger allere-
de nå sette av datoene, og prioritere å delta!
Vi håper å kunne by på mange gode og inspire-
rende foredragsholdere og nyttige tema.
Program vil bli lagt på våre nettsider, distribuert
via fylkeslederne samt presentert i senere utgaver
av Helsesøstre.

Et barn i beskjedstorm.
Ill.: De utrolige årene, s. 66.

Ill.: De utrolige årene, s. 67.
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––––––––––––––––––––––––––––––
Av Randi Holmen, ledende helse-
søster i Eigersund kommune

randi.holmen@
eigersund.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––––

Skilsmisser er i dag blitt mer og mer vanlig. De aller
fleste klarer seg bra selv om skilsmisse er en av de
mest belastende livshendelser barn og voksne kan
gjennomgå. 
Barns psykiske reaksjoner er så forskjellige at det er
vanskelig å putte dem i en bås. Noen barn klarer å til-
passe seg den nye situasjonen raskt, mens andre barn
trenger mye mer tid. Utfallet av skilsmissen avhenger i
stor grad av den måten foreldrene selv takler situasjo-
nen på. Forskning viser også at det er nyttig for barn å
få satt ord på det de opplever som vanskelige situasjo-
ner og få satt det inn i en meningssammenheng. Helse-
søstrene i skolene i Eigersund så at det var mange barn
på barnetrinnet som strevde med disse problemene.
Samtidig hadde familievernkontoret problemer med å
nå fram til barna selv om de var på tilbudssiden over-
for familiene. Det er ikke lett for barn å møte opp på
”fremmed grunn” for å snakke om noe som er så van-
skelig for dem. Derfor valgte vi å tilby grupper for bar-
na via skolehelsetjenesten. Arenaen er kjent og trygg,
møtene foregår på skolen, rett etter skoletid, og de
kjenner helsesøster.

Familievernkontoret har gjennomført grupper tidligere
på familivernkontoret og har hatt god erfaring med
disse, men slet altså litt med rekrutteringen. Nå blir
deltakerne rekruttert via skolen, 5.–7. klassetrinn av
både helsesøster og lærerne. Alle skolene i kommunen
vil få tilbud om dette i tur og orden. Vi mener at det er
realistisk å satse på en gruppe om våren og en gruppe
om høsten og turnere alle barneskolene i løpet av
to–tre år. Det skal være 8 samlinger på 1,5 time for
hver gruppe. 

Forut for gruppesamlingene inviteres foreldrene til et
foreldremøte der vi informerer dem om hvordan vi
jobber i gruppene og hva de kan forvente seg av reak-

sjoner fra barna. 
Vi vet at barn sitter
inne med en del tanker
og følelser når de opp-
lever at foreldrene skil-
ler lag, og at de har
godt av å treffe andre i
liknende situasjon. Vi
prøver å lage en trivelig
atmosfære på møtene
(fruktservering), slik at
barna blir kjent med
hverandre og kan dele
erfaringer med hveran-
dre. Målet er at barna
skal oppleve at det de
føler og tenker i forhold
til den nye familiesituasjonen er helt normalt og at de
kan få innspill til å håndtere den nye livssituasjonen.

Opplegget som brukes bygger blant annet på videoen
om Sylvester sjørøvermus, filmen er laget av familiete-
rapeut May Stemland sammen med animasjonskunst-
ner Knut Eide. Det har vist seg å være et nyttig verktøy
for å få i gang samtalen med barna. Filmen handler om
en musefamilie der mor og far samler de tre barna sine
for å fortelle dem at de skal skilles. Den inneholder de
mest vanlige problemstillingene som dukker opp i for-
bindelse med samlivsbrudd og kan være nyttig som et
assosiativt utgangspunkt for en samtale. Temaene kan
identifiseres hos rollefigurene i historien på en måte
som skaper distanse til vanskelige hendelser i barnets
liv. Videoen egner seg for barn alle aldre, den kan også
brukes i barnehager og av foreldre som ønsker å få i
gang en samtale med sine barn selv om den primært er
tenkt som et hjelpemiddel for meklere og terapeuter.

Temaene for møtene:
1. Bli kjent, tegne familie.
2. Samværsordninger/flytting/nye venner.
3. Om bruddet og formidling av bruddet.
4. Følelser/skyldfølelser.
5. Nye kjærester/nye søsken/nye familier.
6. Forhold til øvrig familie/andre tillittspersoner.
7. Erfaringer fra gruppen/framtid. Hva skal vi formid-
le til foreldrene?

Event. oppfølgingsmøte etter 2–3 mnd.  ”Hvordan har
dere det?”

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Sylvester sjørøvermus – samtaler med barn
om foreldres samlivsbrudd

Samarbeid mellom helsestasjonen og familievernkontoret i Egersund om:
Grupper for barn som har opplevd at foreldrene skiller lag
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Hamre, helsesøster, Madla distrikt, Stavanger

bhamre@stavanger.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De tre brosjyrene er utarbeidet i 2004 og 2005 av fire
helsesøstre i Stavanger og Randaberg kommune.
Gjennomgående tema er barn og unges reaksjoner og
behov for støtte når foreldrene har det vanskelig eller
skiller lag.
Brosjyrene oppfordrer barn og ungdom til å snakke
med noen om sine følelser slik at de selv skal komme
seg best mulig gjennom en vanskelig tid.

”Når samlivet blir vanskelig” henvender seg til forel-
dre med barn mellom 0 og 6 år. Brosjyrens hovedfokus
er normale reaksjoner små barn kan få når foreldre sli-
ter i parforholdet eller har valgt å skilles, og hvordan
foreldre og nettverk kan gi barnet best mulig støtte i en
vanskelig tid. 
Brosjyren er tilgjengelig på helsestasjoner og i barneha-
ger i Stavanger kommune.
Familierådgivingskontoret er nevnt som en gratis,
samarbeidende tjeneste foreldre kan oppsøke.

”Mamma og pappa bor ikke sammen lenger” er til
barn mellom 6 og 12 år, foreldre og andre nære voks-
ne. Brosjyren er tilgjengelig på barneskolene i byen og
andre samarbeidspartnere som familievernkontoret og
barnevernet.
Vanskelige føleleser er illustrert og satt enkel tekst til

for at barnet skal kunne kjenne seg igjen i og lettere
snakke om følelser.
”Til deg som opplever at far og mor skilles” henven-
der seg til ungdom mellom 12 og 20 år. Den sier noe
om normale følelser alle ungdommer har, og hva som
gjør det ekstra vanskelig å takle når foreldre har eller
skiller lag i ungdomstiden.
Brosjyren er tilgjengelig på ungdomsskoler, helsesta-
sjon for ungdom, familievernkontoret og hos barnever-
net.

De fleste helsesøstre har nok møtt barnets/den unges
smerte i samtale på barne-, ungdoms- og videregående
skoler. Mange tar unødig ansvar og skyld på seg. An-
dre blir stående mellom foreldre som stadig er i kon-
flikt med hverandre;  –  ingenting er så ødeleggende
for barnets psykiske helse.
Helsesøster er selvsagt nevnt som en voksen med taus-
hetsplikt som vet hvor vanskelig dette kan oppleves,
og som barn og ungdom kan ha samtaler med. 
Det er også skrevet litt om at noen skoler tilbyr grup-
per for barn som har skilte foreldre, hva det innebærer
og hvilken verdi grupper har.

Mange har bestilt brosjyrene på kryss og tvers av lan-
det. Det er vi glade for!

Skilsmissebrosjyrer

D e  s o m  t r e n g e r  n o e  e k s t r a

Brosjyrene kan bestilles hos 
Kari.Sivertsen@stavanger.kommune.no
Pris pr stk er 3 kr.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid E. Grydeland Ersvik, leder, LaH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I forbindelse med at Landsgruppen av helsesøstre lan-
serte sitt materiale Adoptivfamilien – veiviser for helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten og foreldrehefte, arran-
gerte vi en dags konferanse for fagfolk, adopsjonsorga-
nisasjonene og foreldre. Vel 100 deltagere ga tilbake-
meldinger om en etterlengtet og faglig svært god kon-
feransedag.

Konferansen startet med presentasjon av LaHs nye hef-
ter av helsesøstrene Brynhild Hesthamar, Hilde Rak-
stang og Astrid Grydeland Ersvik, alle Kristiansund
kommune som har utarbeidet disse på oppdrag fra LaH.
Heftene er sendt ut i ett eksemplar til alle kommuner og
bydelene i de største byene. Veiviseren er tenkt som en
faglig anbefaling om oppfølging av adoptivfamilien og
adoptivbarnet, fra adopsjonsprosessen starter og til bar-
net/ungdommen går ut av videregående skole. Opp-
følgingsprogrammet skal være et tilbud til familien, som
man kan velge å følge deler av eller hele. Det vil inne-
bære en klar kvalitetssikring om alle kommuner etable-
rer tilsvarende oppfølgingstilbud som skissert i veivise-
ren. Det krever ikke store ekstra ressurser, men er en sys-
tematisering av tilbudet til en ofte oversett gruppe barn
og foreldre.
Foreldreheftets innhold er det forventet at også fagfolk
skal kunne. Det er tenkt for utdeling til foreldrene før
barnet hentes i fødelandet, og gir praktiske råd om vak-
sinering, kosthold, språkutvikling osv., samt egne ka-
pitler om tilknytning, identitet, pubertetsutvikling med
mer.
Se for øvrig annonse annet sted i bladet for bestilling av
hefter.

Adopsjonsorganisasjonene representert ved Ingvild
Huse, kurator i Adopsjonsforum fortalte om rutinene og
gangen i en adopsjonsprosess. Det er store variasjoner i
hvor lang tid en adopsjon tar; fra ett til flere år. Venteti-
den kan oppleves krevende for mange, og det er viktig
at fagfolk som møter foreldrene er kjent med mekanis-
mene i et annerledes svangerskap. Å erkjenne at enkel-
te adopterte barn trenger mer og annen oppfølging enn
egnefødte barn, kan være en utfordring både for forel-
drene og hjelpeapparatet. 

Sosial- og helsedirektoratet representert ved senior-
rådgiver/jurist Anja M. Brodschøll informerte om ar-
beidet med revisjon av Rundskriv om helseundersøkelse og
vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa - IK-
15/93.
Revisjonsarbeidet er tenkt oppstartet på nyåret 2007.
Tema som er særlig relevant å se på er 
• hvilke undersøkelser og prøver skal utføres?

• hvem skal utføre undersøkelsene? (kommunehelse-
tjenesten eller spesialisthelsetjenesten?)

Petter Brandtzæg, seksjonsoverlege og professor ved
Ullevål sykehus foreleste om importmedisinske pro-
blemer i forbindelse med utenlandsadopsjon. Han snak-
ket både om ulike hepatitt-typer, HIV/aids og tuberku-
lose, samt en rekke mer sjeldne infeksjoner utenlandsa-
dopterte har økt risiko for. Videre snakket han om ho-
delus, skabb og ulike tarminfeksjoner som er nokså van-
lige.
Helseundersøkelser av adopterte er til dels mangelful-
le. På Barnesenteret ved Ullevål sykehus foretas føl-
gende standardutredning, som Brandtzæg anbefaler
også for andre sykehus:

Tidligere utvikling og sykdom
Opptegnelser fra personalet, opplysninger fra pleiefor-
eldre, adopsjonsforeldrenes opplysninger, diaré, utslett,
hoste, matlyst, syn/hørsel.

Adoptivfamilien
Nytt materiell fra LaH presentert på konferanse i Oslo kongressenter

Folkets Hus 15. november 2006



Undersøkelse 1
generell klinisk us., ernæringstilstand, rakitt?, hudin-
feksjoner?, psykomotorisk utvikling/milepæler?, tann-
status, bilyd over hjertet? (tidl. giktfeber), lunger.
Undersøkelse 2
buk (forstørret milt/hemolytisk anemi, forstørret lever),
kjønnsorganer, armer/ben (tegn til cerebral parese)?
Blodprøver: hematologiske, elektrolytter, leverfunk-
sjon, nyrefunksjon, infeksjonsprøver.
Serologiske prøver: hepatitt a, b, c, HIV, syfilis.
Avføringsprøver: sykdomsfremkallende tarmbakterier,
parasitter.
Røntgen: lunger, håndledd/benkjernealder.
Tuberkulose:Mantoux test.
Amalia Carli, psykolog/psykologspesialist snakket om
adoptertes bakgrunn. Hun understreket at det er lett å
glemme at mange kan komme fra svært belastende opp-
vekstforhold, i form av fattigdom, sykdom, sosial nød
og tap av nære omsorgspersoner. Bakgrunnen for inter-
nasjonale adopsjoner, er i følge Carli blant annet fattig-
dom:
• Mer enn 50 land fattigere de siste 10 år
• De rikeste 50 millioner forbruker som klodens 2,7 mil-
liarder fattigste

• Sult samt mangel på rent vann rammer de fattigste
land mens fedme er epidemisk i de rikeste

• 113 millioner barn er analfabeter i 3.verden
• Antall jenter ut av skolen øker
• Tenåringsgraviditet øker 
• Arbeidsløshet
• Manglende trygderettigheter
• Barseldød samt barnedødelighet øker jo mindre ut-
dannelse og jo fattigere moren er 

• Èn halv million fattige kvinner dør i barsel i verden. I
Afrika: 1 av 13, i Danmark: 1 av 5000.

• Korrupsjon: mange tjener under adopsjonsprosessen. 
• Barn selges – til forskjellige formål
• Fordommer mot enslige mødre
• Katolske kirkens grep: motarbeider prevensjon og
abort

Dette er et bakteppe det er viktig å være bevisst på. Ut-
fordringen er å ikke bare se mulige problemer, men også
mulighetene og ressursene hos barnet.
De som adopteres er ofte barn som er overlevere, kjem-
pere og derfor ofte vanskelige å være foreldre til. De er
utfordrende, trassige, setter andre på prøve, er vant til å
ta egne valg, klare seg selv, passe på andre.

Kravene til foreldrene blir at de er villige til å forandre
”planer”: karriere, studier. Videre at de er fleksible, ikke
– kontrollerende, varme, har evne til å distansere seg fra
egne emosjoner, at de har aksept og respekt for barnas
bakgrunn, et ønske om å være der ”for alltid” som for-
eldre, som venner.

Anne Lise Rygvold, 1.amanuensis ved Institutt for spe-
sialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, snakket om
språk og språkutvikling hos internasjonalt adopterte
barn.
Spesielt for disse barna er at de har en annerledes språk-
tilegnelse:
• Brudd i språkutviklingen, utvikling av et andre mors-
mål

• Kommunikasjonskrise
• Rask språktilegnelse

• Barna ”glemmer” sitt første morsmål
• Aldersadekvat dagligspråk i 4-6 års alder

Språkutviklingen påvirkes av ulike faktorer som alder
ved adopsjonen, kognitive og personlige forutsetninger,
tidlige livserfaringer og miljøet etter adopsjonen.
Barnet har ulike språk; dagligspråket, skolespråket og
skriftspråket som det behersker på ulike vis. 
Typiske trekk ved dagligspråket er at det er tilsynela-
tende velfungerende, men at barnet har vansker med
språkforståelsen. Barnet strever med daglige ord, har
”hull” i begrepsverden. Uklare retnings-, størrelses- og
tidsord, usikker bøyning av ord og vansker med å gjen-
fortelle hendelser i tidsrekkefølge.
Typiske trekk ved skolespråket er at barnet strever med
å tilegne seg abstrakte ord, strever med språklige tvety-
digheter, har vansker med å forstå beskjeder, spørsmål
og instruksjoner i barnehage og skole og at ”kateter-
undervisning” er en utfordring.
Typiske trekk ved skriftspråket er at barnet strever med
leseforståelse, det har ingen markante rettskrivingsvan-
sker, men vansker med å formulere seg skriftlig.

Språklige vansker
• Mellom 25 og 30 % av internasjonalt adopterte kan
streve med språket

• Større vansker med skole- og skriftspråk enn daglig-
språk

• Ytrer seg på ulike måter. Bl.a. magert og konkret ord-
forråd og lesevansker 

• Språkvansker påvirker læring og kan få konsekven-
ser for sosial fungering

Språkarbeid med adopterte barn:
• Tenk totalkommunikasjon
• Vær oppmerksom på misforholdet mellom hva bar-
net sier og forstår

• Spesiell fokus på begreper og ordforråd, ikke minst
abstrakte begreper

• Vær bevisst språkets betydning for utvikling av
skriftspråket

• Lytt til foreldrene

Kristin Vonheim, rådgiver i Barne- ungdoms- og fa-
miliedirektoratet (bufdir) orienterte om adopsjonsfor-
beredende kurs for førstegangs adoptivforeldre, som
startet opp i 2006. Kursene har blitt svært godt mottatt.
Kurset er gratis og går over to helger med 4-6 ukers
mellomrom.
Mer informasjon om kursene finner du på bufdir’s nett-
sider www.bufdir.no

Monica Dalen, Professor ved Institutt for spesialpeda-
gogikk ved Universitetet i Oslo.
Dalen avsluttet konferansen med å presenterte forsk-
ning på hva vi vet om adopterte, og hvordan de klarer
seg.
Adopsjonsfamiliene er stabile familier, foreldrene noe
eldre enn norske førstegangsfødende, har et høyere ut-
danningsnivå og mange har yrker knyttet til humanis-
tisk-sosiale områder.
Barnet har det ofte vanskelig den første tiden i familien.
Biologisk og psykologisk klokke er i utakt. Noen barn er
spesielt utsatte, dette er barn med traumatisk bakgrunn,
og understimulerte og underernærte barn.  

Det går bedre etter hvert!

Helsesøstre Nr. 1 – 2007

38



Helsesøstre Nr. 1 – 2007

39

Hvordan går det på skolen? Monica Dalen påpekte at
skolestarten må forberedes.
Det er store variasjoner i skoleprestasjoner og det blir
vanskeligere etter hvert som kravene øker. Språket kan
skape lærevansker, og uro, rastløshet og hyperaktivitet
kan skape lærevansker. Mange får spesialundervisning,
men den er lite tilpasset adoptivbarnas lærevansker.
Mange får mye hjelp med lekser og adoptivforeldre er
veldig støttende. 
Adopsjon er alltid et brudd i et menneskes biografi.
Adopterte må integrere bevisstheten om sine to sett av
foreldre:
• De som fødte dem, men som ikke maktet eller ønsket
å beholde dem

• De som ønsket dem, men som ikke fødte dem

De må også forholde seg til å både være valgt og valgt
bort.

Konflikt mellom egen og andres definering av identitet
• Egen definering av identitet
”Jeg er norsk, men født i India”

• Ytre definering av identitet
”Hun er innvandrer eller flyktning”

Oppsummert:
• Store variasjoner innenfor gruppen av internasjonalt
adopterte

• De fleste klarer seg bra, men møter en del utfordringer
særlig i tenårene og som unge voksne

• Skoleperioden kan være krevende for mange 
En liten prosentandel får store problemer, og disse
trenger mer hjelp og oppfølging.



Helsesøsterkongressen Arendal 25.-27. april 2007

Påmelding kun via våre nettsider: www.sykepleierforbundet.no/konferanser
Påmelding er bindende.

t.o.m. 15.02.07 etter 15.02.07
Kongressavgift for medl. LaH kr. 2 700,- kr. 3 200,-
Kongressavgift ikke medl. LaH kr. 3 700,- kr. 4 200,-
Kongressavgift for pensjonister/studenter kr. 2 000,- kr. 2 500,-
Inkludert i kongressavgiften: servering i pauser, tre lunsjer og dokumentasjon.

Generalforsamlingen er gratis. Husk å melde deg på!

Ved påmelding må du oppgi hvilken parallell sesjon du ønsker å delta på.

I tillegg til faglig program kan vi tilby følgende arrangement:
Onsdag 25. april kl. 20.00: Middag  med kulturelt innslag på hotell kr. 375,-
Torsdag 26. april kl. 17.15: 1,5 times båttur i vår flotte skjærgård. Begrenset plass.  kr. 220,-
Torsdag 26. april kl. 17.15: Byvandring m.guide. kr. 130,-
Torsdag 26. april kl. 20.00: FESTMIDDAG m/bl.a. Christiansand Dameteater kr. 550,-

Hotellkapasiteten i Arendal sentrum er begrenset, vi oppfordrer derfor våre deltagere til å dele rom i
størst mulig grad. Det vanker en hyggelig overraskelse til de som raskest tar denne oppfordringen!
Ved bestilling av dobbeltrom må deltagerne selv oppgi hvem som skal dele rom.

Overnatting i sentrum dobbeltrom enkeltrom
Arendal Maritime Hotel kr. 550,- pr. pers.  kr. 850,-
Thon Hotels Arendal kr. 600,- pr. pers. kr. 950,-
Clarion Tyholmen Hotel kr. 650,- pr. pers. kr. 1050,-

– eller i naturskjønne omgivelser nær sjøen, ca. 15. min. biltur fra Arendal sentrum:
Strand Hotel, Fevik kr. 450,- pr. pers. kr. 700,-
Fritidsboliger på Hove, Tromøya kr. 250,-.pr. pers. kr. 450,-
Bussforbindelse til Arendal sentrum.

Faktura blir tilsendt ved mottatt påmelding og må være betalt i sin helhet innen forfallsdato.
NB: Referansenummer må være påført innbetalingen! 
Ved avbestilling etter 15.02. belastes 25% av deltageravgiften.
Ved avbestilling etter 01.04. belastes 50% av deltageravgiften.
Ved avbestilling etter 15.04. belastes påmeldte hele beløpet.

Mange veier fører til Arendal i april 2007 
Det er gode tog- og bussforbindelser, med bl.a. bussavgang fra Oslo Bussterminal hver time.
Velger du privatbil, tar det drøyt 3 timer fra Oslo og ca. 4,5 timer fra Stavanger.
Nærmeste flyplass er Kristiansand Lufthavn, Kjevik, flybuss til Arendal tar 1,5 time.
Det er forbindelse fra Torp flyplass med drosje og buss, turen til Arendal tar ca. 2,5 time.

Hvorfor ikke bli helgen over – og kanskje bo på Torungen fyr?! 
Kontakt turistkontoret på www.arendal.com

Kontaktpersoner:
Spørsmål i forhold til påmelding: Marianne F. Morris, E-post: kurs@sykepleierforbundet.no
Øvrige spørsmål: Britt Hansen, E-post: britt.merete.hansen@arendal.kommune.no

V E L K O M M E N  T I L Å R E T S  K O N G R E S S !

Helsesøsterkongressen i Arendal 25.–27. april 2007
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Valgkomiteen er i gang med rekrutteringsarbeidet, og forbereder valget som skal skje på generalforsamling-
en i Arendal torsdag 26.april 2007. 

Situasjonen for styret i LaH 2006/2007 er følgende:

Leder: Astrid Grydeland Ersvik På valg – stiller til gjenvalg
Anita Skjellerud På valg – stiller til gjenvalg
Unni Tranaas Vannebo Ikke på valg
Kjerstin Møllebakken På valg – stiller ikke til gjenvalg
Reidun Fagervik På valg – stiller til gjenvalg

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Astrid Seim Realfsen På valg – stiller til gjenvalg
Rigmor Høye På valg – stiller ikke til gjenvalg
Åse Gjengedal Knudsen På valg – stiller ikke til gjenvalg

Ved valg av henholdsvis styremedlemmer og varamedlemmer, er det slik at alle kandidater stiller til verv i
styret. Ved første valgrunde (avstemning) er det de/den som får flest stemmer som blir styremedlem(mer)
for 2 år. Ved andre valgrunde (avstemning) rangeres varamedlemmene etter antall stemmer. Varamedlem-
mer velges for 1 år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret konstituerer seg selv.

Forslag til kandidater sendes så snart som mulig og senest innen 25.februar 2007.

Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen v/ Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3, 3057 Solbergelva eller på
e-post: randi.benjaminsen@nedre-eiker.kommune.no

Landsgruppen av Helsesøstre arrangerer Generalforsamling torsdag 26.april kl. 0830-1130 i forbin-
delse med helsesøsterkongressen i Arendal.
Enkeltmedlemmer eller faggrupper som har saker de ønsker fremmet på Generalforsamlingen, må
sende disse skriftlig (fortrinnsvis elektronisk) innen 25.februar 2007.
Evt. GF-saker sendes til LaH på følgende adresse:
astrid.grydeland@bluezone.no eller til LaH NSF, Postboks 272, 6501 Kristiansund N.

Saksliste og saksdokument vil i henhold til gjeldende vedtekter sendes faggruppene i fylkene 3 uker
før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokument vil også på bli lagt ut på LaHs nettsider
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Vi oppfordrer alle LaH-medlemmer på årets kongress, og evt. andre medlemmer av LaH til å delta
på generalforsamlingen. Det er her viktige saker vedtas, valg gjøres og kursen videre stakes ut.

Informasjon fra valgkomiteen

Generalforsamlingen 2007
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Har dere forslag til en (eller flere) helsesøster som:
• 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?

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post: Postboks 272, 6501 Kristiansund N
innen 05.03. 2007
Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fattes av
LaH-styret og vinner utnevnes på kongressen i Aren-
dal 25.-27. april 2006.

Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og mar-
kedsføre vårt fag og vår profesjon både innenfor og
utenfor sin egen virksomhet/kommune

• Har bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde
• Er medlem av NSFs Landsguppe av Helsesøstre

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post: Postboks 272, 6501 Kristiansund N
innen 05.03. 2007
Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret og
vinner utnevnes på kongressen i Arendal 25.-27. april
2007.

Årets Helsesøster
2007

Den gylne penn
2007

Søknad sendes:
Landsgruppen av Helsesøstre NSF eller på e-post til:
Postboks 272 astrid.grydeland@bluezone.no
6501 Kristiansund N

LaHs
FAGSTIPEND

• LaHs styre avsetter årlig en sum til stipend (for 2006 og
2007 er summen 20.000 pr. år). I og med at første utly-
sing er i 2007, er totalsummen det kan søkes om for 2007
kroner 40.000,-

• Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom LaHs
styre finner det hensiktsmessig

• Stipendet annonseres også på LaHs hjemmesider
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Formål: 
• Stimulere til fagutvikling og forskning innen helsesøs-

terfaget
• Fremme kvaliteten på helsesøsterfaget og helsesøster-

tjenester
• Videreformidle kunnskaper
• Stimulere til samarbeid mellom helsesøstre, og samar-

beid på tvers av faggrenser

Faglige kriterier:
• Prosjektet det søkes støtte til, skal være et helsesøster-

faglig utviklingsarbeid i forhold til brukere av helsesøs-
tertjenester

• Prosjektene/aktivitetene det søkes om midler til må ha
overføringsverdi ut over søkers arbeidssted

Generelle kriterier og retningslinjer for til-
deling av LaHs fagstipend:
• For tildeling av stipend, stilles det krav om sammen-

hengende medlemsskap i LaH siste 3 år før søknad sen-
des LaH

• Søknad om stipend skal inneholde formål, kort beskri-
velse av prosjektet/aktiviteten, tidsplan og kostnads-
oversikt.

• Stipend innebærer tilbakerapporteringsplikt med tids-
frist i henhold til inngått avtale ved tildeling

• Stipend vurderes av LaHs styre og/eller sakkyndig ko-
mite

• Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling
• Avslag kan ikke ankes, og det gis ingen begrunnelse for

avslaget
• LaH forbeholder seg retten til å legge prosjektene til-

gjengelig på LaHs hjemmeside
• Midlene skal, helt eller delvis, tilbakebetales til LaH der-

som mottakeren ikke følger den plan som ble godkjent
ved tildeling

Søknadsfrist:
• 15. mars 2007
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hilde Viste Håland, helsesøster, Madla, Stavanger

hilde@psykiskhelseiskolen.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mine erfaringer som helsesøster med Zippys
venner
Zippys venner er et undervisningsprogram for 1. klas-
se som ble gjennomført første gang i Norge 2004–2005.
Voksne for barn har lisens på programmet i Norge.
Jeg var med i pilotprosjektet i 2004 på 2 skoler i Sta-
vanger, og er i dag programmedarbeider i Zippys ven-
ner i 40 % stilling (15 % fra Stavanger kommune og 25
% Voksne for barn).
Jeg jobber også  40 % på en barneskole, og er med i
Zippytimene hver uke.
Vi har tre 1. klassegrupper på min skole, jeg rullerer
mellom gruppene og er en måned i hver gruppe, slik
at jeg bruker en skoletime pr. uke på Zippy (Program-
met varer i 24 uker).

Jeg har jobbet som helsesøster i Stavanger kommune i
10 år, hatt helsestasjon- og skolehelsetjeneste. På min
barneskole fikk jeg ofte kontakt m elever som sleit og
hadde det vanskelig og trengte en voksen å snakke
med. Det var i møte med disse elevene det vokste fram
et ønske hos meg om å kunne hjelpe de bedre, og jeg
begynte å lete etter et verktøy eller en arbeidsmetode
som kunne styrke den psykiske helsen til elevene.
Da jeg hørte om Zippys venner, syntes jeg at jeg fant
det.
Dette er  ”et hjelp til selvhjelp program” som setter
barna bedre i stand til å takle problemer og utfordring-
er i hverdagen. De blir mer robuste, det blir som å gi
de en ”mental vaksine”.

Psykososiale problemer
Jeg mener at  psykososiale problemstillinger er noen
av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag.
Vi har god fysisk helse i Norge, men mange er en-
somme og triste.
Iflg Sintef helse :
1 av 10  barn har psykiske problemer, 1 av 5 ungdom-
mer sliter med den psykisk helsen.
Over 50.000 barn og unge har behov for behandling.
Angst, depresjoner og spiseforstyrrelser rammer i dag
dobbelt så mange som for 7 år siden (Stavanger Aften-
blad 05.12.05). Dette er alvorlige tall!
Vi vet at 1 av 10 ungdommer skader seg selv med vilje.  
Den store europeiske undersøkelsen CASE : Child and
adolescent selfharm in Europe, viste at 10,7 % av ung-
dommene i Norge i 1. videregående hadde skadet seg
selv siste året, tallet i Europa var ca 10 % (M. Ystgaard
2003)*.

Finn Skårderud kaller selvskading skrift i hud, de
mangler språk for følelser.
Mange helsesøstre møter ungdommer som sliter med
spiseforstyrrelser, rus og selvskading.
”Aldri før har så mange barn slitt med psykiske li-
delser som i dag, og aldri før har så mange barn gått til
psykolog.
Det kan virke som vårt samfunn har gjort barn mindre
robuste” sier barnepsykolog Nicholas Carr ved Hauke-
land univ. Sykehus (Stvg. Aftenbl. 051205).

Hvordan kan vi som helsesøstre bidra til å snu
utviklingen?
Vi jobber på ”grasrota” og møter mange barn og forel-
dre.
Det er viktig at vi jobber sammen med andre fagfolk,
vi kan ikke gjøre det alene. 
Vi må forene våre krefter og gjøre en felles innsats.
Tverrfaglig samarbeid øker sjansen for gode resultat
og øker muligheten for å oppdage problemer tidlig,
tidlig intervensjon.

GIR BARNA SPRÅK FOR FØLELSER
”Jeg opplever ofte at større elever oppsøker meg

som helsesøster med noe på hjertet – uten at de klarer
å sette ord på det. 
Først når jeg gir dem alternativer, nikker de bekref-

tende på det som treffer. Det handler ofte om vonde
følelser i forbindelse med skilsmisser, som savn og
skyldfølelse. Et opplegg som Zippys venner trener ele-
vene til å sette ord på det de føler. Det gjør det lettere

Psykisk helse i skolen 

Hvordan kan helsesøster bidra?
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for dem å håndtere fø-
lelsene, og lettere for oss å
hjelpe dem som eventuelt
trenger det ”.
– Åse Karin Meling, helsesøs-
ter Kvernevik skole

Zippys venner er tidligere
blitt presentert i Helsesøs-
terbladet, men gir her en
innføring i programmet:
6 moduler 24 ti-
mer/leksjoner

Zippys venner 
et forebyggende undervis-
ningsprogram for 1. klasse
som har som målsetting å
lære barna :
• å identifisere og snakke
om følelser

• å mestre dagliglivets pro-
blemer

• å støtte andre som har
det vanskelig.

Programmet baseres på
historier om pinnedyret 
Zippy og vennene hans.
Barna skal selv komme
med løsningsforslag 
på problemene historiene
tar opp.
Det legges vekt på overføring av læring ved 
gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjo-
ner, både i Zippytimene og i skolehverdagen for øvrig.

Alle historiene har fargerike illustrasjoner.
Lærerne som underviser og helsesøstrene som deltar i
programmet, får en todagers opplæring i programmet
i forkant og veiledning underveis.
Til hver undervisningstime følger en detaljert lærervei-
ledning.

Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten deltar i gjennomfø-
ringen og/eller gir veiledning til lærerne som har an-
svar for programmet.

Programmet stimulerer til samspill og dialog og barna
deler opplevelser og erfaringer.
Aktivitetene varierer mellom historiene om Zippy, teg-
ning, rollespill, øvelser, lek og samtale.

Faglig forankring
• Teori og empiri om tidlig forebygging og styrking
av motstandskraft og mestring 

• Følelsesfokusert mestring 
• Handlingsfokusert mestring  (Lazarus & Folkmans
1984)

• Sosial støtte  (Cohen&Wills)
• Det er viktig å ha et variert og rikt repertoar av mes-
tringsstrategier, og dessuten en evne til å bruke dem
fleksibelt (Taylor 1991)

• Få og manglende evne til fleksibel og variert bruk
av mestringsstrategier øker risikoen for psykiske
problemer (Neuringer 1964; Orbach et al 1987).
Ystgaard, 2002.

En rekke forskningsstudier antyder at det er mulig å
styrke barns sosiale evner og utvikle deres robusthet/
evne til å klare seg, så fremt det gripes inn tidlig.
Programmet har faglig forankring i Lazarus og Folk-
mans teori om mestring, der det skilles mellom følel-
sesfokusert og handlingsfokusert mestring.
Følelsesfokusert mestring er det vi gjør for å føle oss
bedre, for å regulere den vonde følelsen; gråte, gå en
tur, snakke med en venn, høre musikk osv.
Handlingsfokusert mestring: da gjør vi noe aktivt for å
bedre situasjonen, vi prøver å løse konflikten eller pro-
blemet vi står i.
Vi lærer ikke barna at noen løsninger er rette eller gale,
vi er forskjellige, det som passer for meg, passer ikke
for deg.
Målet er å hjelpe barna til å vurdere mange ulike måter
å takle ulike situasjoner på, og deretter selv vurdere
hva som vil skje hvis de takler det på den bestemte
måten.
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Evaluering av Zippys venner
Programmet ble evaluert i Danmark og Litauen av 
• Brian L. Mishara
Centre for Research and Intervention on Suicide and
Euthanasia, University of Quebec at Montreal

• Mette Ystgaard
Senter for selvmordsforskning og -forebygging,
Universitetet i Oslo

Elevene som deltok i programmet viste tydelig
bedring i sosiale ferdigheter i forhold til 
• samarbeid
• positiv selvhevdelse
• selvkontroll 
• evne til innlevelse i andres situasjon 
(Mishara, Ystgaard, 2001)

Erfaringer
”Zippy-prosjektet bidrar til å gjøre elevene mer bevisst
på egne følelser og reaksjoner, og er et godt forebyg-
gende tiltak. Jeg anbefaler programmet og vil gjerne at
vår skole skal fortsette med dette også neste skoleår."
Terje Rønnevik, rektor Madlamark skole.

”Zippy er et godt strukturert, gjennomarbeidet og lite
ressurskrevende opplæringsprogram for de yngste
skolebarna. Vi opplever at elevene her lærer å identifi-
sere, sette ord på og mestre følelser. Gjennom Zippy-
programmet får elevene nyttige strategier til frustra-
sjonsmestring og konfliktløsning. Et flott program som
kan anbefales!”
Margunn Bjerkreim, avd.leder Kvernevik skole.

Zippy – et tverrfaglig samarbeid
• Kontaktlæreren gjennomfører timene alene eller
sammen med helsesøster

• Lærerne opplever at elevene tar i bruk strategiene
for å løse problemer i hverdagen

• Lærerne rapporterer at de blir bedre kjent med og
kommuniserer bedre med barna og at det ikke er
”farlig” å snakke om følelser av ulike slag

• PP-tjenesten kan bidra med veiledning
• Bedre observasjon av de yngste elevene
• Helsesøster og lærere får et felles grunnlag å disku-
tere barna ut i fra.

Helsesøster er med som en ekstra voksen i timene, og
er med i samtalen og aktivitetene. Det er lærer som har
hovedansvaret for undervisningen.

Lærerne er flinke til å overføre det til situasjoner som
skjer i hverdagen, hva sier Zippy om dette?
Elevene er også ivrige og rekker opp hendene og vil
fortelle noe lignende de har opplevd, de kjenner seg
igjen i disse historiene.
Barn trenger mulighet til å lære hvordan de følelse-
messig kan mestre ulike situasjoner.

Ved å høre hvordan personene i fortellingen handler
på ulike måter, og ved selv å prøve det ut i rollespill
og andre aktiviteter, vil barna bli bedre skikket til  å
velge effektive mestringsstategier.

OVERFØRING?
Søsteren skjelte henne ut, men i stedet for å svare med
samme mynt sa hun ”jeg får vondt i hjertet mitt når du
sier det til meg”
Mor til elev i Zippy-gruppe

Skolen som arena for forebyggende arbeid
I den nye veilederen: ”Kommunenes helsefremmende
og forebyggende arbeid i  helsestasjons- og  skolehelse-
tjenesten” (veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450)
står det at vi som helsepersonell har en viktig rolle
som bidragsytere og støttespillere i skolens arbeid for
å sikre elevene et godt fysisk og psykisk lærings- og
oppvekstmiljø.
Nye utviklingstrekk i samfunnet gir helseutfordinger
som krever nye strategier.
Det forutsettes et tettere samarbeid med andre tjenes-
ter og aktører, som f.eks. skole og barnehager.
Regjeringens ”Strategiplan for barn og unges psykiske
helse”, ”Sammen om en bedre helse”, utgitt av Helse-
departementet (2003) i samarbeid med 6 andre depar-
tement, lister opp 100 tiltak for å styrke barn og unges
psykiske helse.
Zippy er ett av disse tiltakene som er tatt med i planen.
Planen har en helsefremmende og forebyggende profil
som legger vekt på å styrke befolkningens egne ressur-
ser og evne til selv å mestre livets utfordringer.
For å lykkes blir det fremhevet at et godt og systema-
tisk helsefremmende og forebyggende arbeid må
foregå på de arenaer som barn og ungdom befinner
seg.

Foto : Ingeborg Vea, Voksne for barn
”Samarbeidet om Zippy har skapt verdifulle relasjoner
mellom skolen og skolehelsetjenesten. Vi har fått en
arena vi kan snakke sammen på”
Torunn Teigen, virksomhetsleder for helsestasjons- og skole-
helsetjenesten i Stavanger kommune (til høyre i bildet), Hil-
de Viste Håland til venstre.
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Å være med i Zippy-timene er en unik mulighet for
helsesøster å bli bedre kjent med elevene, og for ele-
vene å bli kjent med helsesøster.
I Zippytimene får jeg kjenne skolehverdagen ”på pul-
sen”!

Flere lærere i 1. klasse sa at de ikke hadde tenkt så mye
på helsesøster som en samarbeidspartner før, men nå
når vi er med på Zippy, blir vi mer regnet med.
Jeg opplever at jeg er blitt mer synlig på skolen etter at
vi begynte med Zippy.
Det er blitt mer naturlig å involvere meg som helsesøs-
ter og å diskutere problemstillinger med meg når jeg
har vært tilstede i timene og sett det samme som lærer. 
Jeg får også et helt annet inntrykk av elevene i klasse-
rommet i samspill med de andre elevene, enn når de
kommer til en avtale på mitt kontor sammen med mor
og far. 
Noen av barna kjenner jeg fra de ble født og har allere-
de godt kjennskap til familien.

Elevene forbinder ofte helsesøster på skolen med vak-
siner og stikking, jeg ser redselen i øynene på mange
når jeg kommer inn i klasserommet.  
Men vi gjør jo mer enn å vaksinere ..... Og kanskje blir
de mindre redd for vaksinene når de kjenner helsesøs-
ter bedre?
I Zippytimene blir vi kjent på en annen måte, jeg kom-
mer rett inn i deres hverdag, vi snakker om tema som
de er opptatt av, og som de kanskje ved en senere an-
ledning kan komme tilbake til meg og snakke med
meg om hvis ting floker seg til eller noe blir vanskelig.
Nå opplever jeg at elevene kommer meg i møte i skole-
gården og vil vise meg tanna de har mistet eller  ”jeg
hadde bursdag i går!” 
Eller det kan være i Zippytimen mens de sitter på pul-
ten og tegner at de forteller noe som ligger dem på
hjertet.

Jeg har fått mer å gjøre på skolen etter Zippy pga. at
jeg blir mer involvert i enkeltsaker og i samarbeidsmø-
ter med foreldre.

Men det gjør jo jobben min kjekkere og mer interes-
sant!

Zippys venner er helt i tråd med tenkningen i skole-
helsetjenesten; i stedet for å fokusere på risiko foku-
seres det på barnas evne til å mestre utfordringene. 

I Zippytimene legges det til rette for opplevelser av
mestring, de er i en god og trygg atmosfære, de kan
prøve og feile og komme med forslag til hvordan de
vil løse problemstillinger. På den måten lærer de av
hverandre, og de får anledning til å øve på hvordan de
vil takle en vanskelig følelse eller en konflikt.

Eksempler fra modulene
Modul 2:
Kommunikasjon                                           
Mål : Å bedre barnas evner til å snakke om følelser.

I 1. modul lærte barna å kjenne igjen følelser, og vi
snakka om hvordan kan du få det bedre? 
En av de viktigste måtene å mestre negative følelser
på, er å snakke med noen.
Kommunikasjon er vesentlig for å kunne løse proble-
mer.
Her ser vi Tig, han vil ikke stå opp og gå på skolen,
han er sint på lærer fordi han får ikke lov å ha med
Zippy (pinnedyret sitt) på skolen.

Far sier til Tig ved frokostbordet:
Hvordan kan vi vite hvordan du har det hvis du ikke
sier det til oss?

Modul 4:
Konfliktløsning
Mål: Å bedre bar-
nas evne til å løse
konflikter.

Gjensidig hjelp og
støtte står sentralt i
programmet.
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Modul 5:
Å takle forandringer og tap.
Mål : Å bedre barnas evne til å mestre
forandring og tap.

En morgen våkner
Tig og finner Zip-
py død i glassbu-
ret.

Mange barn har
opplevd å miste et
kjæledyr de er glad
i eller et familie-
medlem.
Det legges særlig
vekt på 2 følelser i
forbindelse med sorg og tap:
skyldfølelse og sinne.
I denne modulen går vi på besøk til kirkegården.

Forebyggende innsatser i skolen –
Zippy får topp score!
Zippys venner får topp score og plass blant undervis-
ningsprogrammene som anbefales overfor skolene i en

evaluering av skoleprogrammer som undervisningsdi-
rektoratet står bak. Rapporten heter  ”Forebyggende
innsatser i skolen”
Ved Thomas Nordahl, Øystein Gravkrok, Hege Knudsmoen,
Torill M.B.Larsen og Karin Rørnes, utgitt oktober 06.

Forskernes vurdering av programmene:
Forskerne har delt programmene inn i 3 kategorier:
1. Program med dokumenterte resultater
2. Program med god sannsynlighet for resultater 
3. Program med lav sannsynlighet for resultater.
Program med dokumenterte resultater bygger på
forskningsbasert kunnskap som gir støtte til antakelser
om positive resultater av programmet.
De har en forankring i grunnleggende teoretiske til-
nærminger og/eller empirisk kunnskap innenfor fag-
området.

Zippy ble vurdert å tilhøre 1. kategori , et program
med dokumentert effekt.
Evalueringen av Zippy ble foretatt i Danmark og Li-
tauen, det planlegges nå en større, randomisert effekt-
studie i Norge hvor både foreldre, lærere og barn er in-
formanter.

Utbredelse
Zippys venner brukes i dag på ca 50 skoler i Norge,
hovedsakelig i Rogaland og Oppland som er satsings-
fylker. Sør Trøndelag er  også med, sammen med
Nordland, Vest Agder (2 skoler), Hedmark (1) og Bus-
kerud (1).
Det er nå ansatt 3 helsesøstre som programmedarbei-
dere i Zippys venner, det har vist seg at helsesøstre er
gode ”spredningsagenter” for programmet! 
Oppland: AnneGrethe.Garlimo@sykehuset-innlan-
det.no
Nordland: Berit.Nonskar@rana.kommune.no
Rogaland: hilde.haaland@stavanger.kommune.no.

Les mer om Zippys venner på Voksne for barn sine
nettsider: www.vfb.no

Referanser:
* Mette Ystgaard, artikkel i Suicidologi nr 2/2003: Villet egen-
skade blant ungdom; nye forskningsresultater og konsekvenser
for forebyggende arbeid.
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––––––––––––––––––––––––––––
Av Bodil L. Rosnes,
Helsestasjon for ungdom i 
Stavanger kommune

brosnes@
stavanger.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––

Psykisk helse i skolen er en nasjonal skolesatsing og et
samarbeidsprosjekt for perioden 2004–2008. Alle lan-
dets skoler vil i løpet av perioden 2005–2008 få tilbud
om undervisningsprogrammene. Et av disse program-
mene er VIP-prosjektet.
Målet med de ulike programmene er å gi kunnskap
om hvordan elevene kan ivareta sin egen psykiske
helse, hvor de kan få hjelp og hvordan de kan være til
støtte for andre.

Alle elever har i følge opplæringsloven rett til et godt
fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og
læring og Psykisk helse i skolen vil bidra til det.

VIP-prosjektet:
VIP står for Veiledning og Informasjon om psykiske
problem og lidelser. Prosjektet er et opplæringspro-
gram om psykiske problemer og lidelser beregnet på
grunnkursklassene i den videregående skole. Dette ble
startet opp ved 10 videregående skoler i Asker og Bæ-
rum høsten 2000. De fleste skolene der har gjennom-
ført VIP-prosjektet i fem år og prosjektet er inne i sko-
lenes årsplaner.

Vår målsetting er:
• Elevenes forhold til psykiske lidelser skal avmystifi-
seres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om
psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det
normale og alminnelige i det å ha psykiske proble-
mer.

• Elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske pro-
blemer hos seg selv og sine medelever. De skal lære
å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser.

• Hjelpe de elever som synes å utvikle psykiske li-
delser til å ta kontakt med hjelpeapparatet så tidlig
som mulig, i den hensikt å forebygge alvorlige li-
delser.

• Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen skal få
økt kunnskap og muligheter til å kunne oppdage

problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt – for
deretter å kunne sette i verk egnede tiltak.

Det er laget en egen VIP-perm med informasjon og
hjelp til gjennomføring av prosjektet med eget hefte
for lærere og elever. Gjennomføringen består av:
• Opplæringskonferanse over to dager for skolens le-
delse, rådgivere, GK-lærere, helsesøster, PPT og
personell fra lokal psykisk helsetjeneste

• Et to-timers kurs for alle skolens ansatte, helsesøster
og PPT om ungdom, psykisk helse, lærerrollen med
mer

• Gjennomføring i klassene ved grunnkurslærer (3
skoletimer)

• Klassebesøk fra lokal psykisk helsetjeneste, PPT og
helsesøster

• Evalueringsmøte for de som har gjennomført VIP.

Erfaring fra de videregående skoler i Stavanger:
Rogaland har virkelig satset på psykisk helse i skolen!
De fleste videregående skolene har fått første intro-
duksjonskurs og  er per idag i gang med gjennomfø-
ring i grunnkursklassene. 
Skolehelsetjenesten går  spennende år i møte som del
av teamet i dette programmet!

St Svithun videregånde skole var pilotskolen i Sta-
vanger og introduserte dette høsten 2005. Skolen har
nå lagt kurset inn i årsplanen for grunnkursklassene.
St Svithun er almennfaglig med både musikklinje og
idrettslinje. Den har 8 grunnkursklasser.

Klassebesøket startet med en oppsummering av det de
hadde gjennomført, hensikten med vårt besøk og der-
etter  en presentasjon av oss i panelet.

I vår presentasjon fikk elevene vite om våre møter med
ungdom, problemstillinger og hvordan de kunne kom-
me i kontakt med hver enkelt av oss. Allerede under
presentasjonen kom det spørsmål fra elevene – hva vi
gjør, sier og hvordan vi kan hjelpe ungdom som sliter.
Alminneliggjøringen av tema rundt psykisk helse gjor-
de at spørsmålene og problemstillingene  fra elevene
var mange. De var svært engasjert og aktive. Vi merket
en positiv holdning til tema, men også mye uvitenhet
og usikkerhet omkring psykisk helse.

Eksempel på spørsmål:  
• Er psykiske lidelser en funksjonshemning på en
måte

• Kan hvem som helst få psykiske lidelser

Gode erfaringer med programmet
”Psykisk helse i skolen”
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• Kan man dø av psykiske lidelser
• Når vi ser på alle kjennetegn – er det egentlig litt
normalt

• Kan man arve depresjoner
• Hvordan kan man få hjelp
• Hvorfor får så mange psykiske lidelser
• Går det an å få psykiske problem uten at noe psy-
kisk er innblandet.

Som helsesøster erfarte jeg at min rolle og vårt lavter-
skeltilbud i skolehelsetjenesten og ved Helsestasjon for
ungdom er et viktig tilbud for ungdom. Det inspirerte
til fortsatt å være en pådriver og motivere for under-
visning om psykisk helse i skolen.

Lærerne gav  konkret uttrykk for å ha fått mer kunn-
skap og forståelse for ungdom og psykisk helse – ikke
minst å skjønne mer av ungdommenes behov for
kunnskap om tema.

Jeg erfarte at dette prosjektet er en stor mulighet til å
oppdatere både helsesøstre og lærere slik at vi blir ty-
deligere i vår kartlegging og handler raskere ved mis-
tanke om psykiske problem. En kunnskap jeg også an-
vender i mitt møte med ungdom og i undervisnings
sammenheng.

Det har ikke vært mulig å finne effekter av tilsvarende
programmer. Programmet er særskilt ved at det er
tverrfaglig og tverretatlig og involverer både elever,
lærer og helsepersonell. Det forgår en kontinuerlig
evaluering i form av spørreskjema til elever på sko-
lene. Det skal nå gjøres en evaluering fra Sosial og Hel-
sedepartementet på alle de ulike skoleprogrammene
som er med i den nasjonale satsing om psykisk helse i
skolen.

VIP er et oversiktlig, målrettet og gjennomførbart pro-
gram for skole og helsetjeneste og fremmer et tverrfag-
lig samarbeid.

Jeg anbefaler derfor at helsesøstre i den videregående
skole og ved Helsestasjon for ungdom engasjerer seg
lokalt og tilbyr sin kompetanse og erfaring med ung-
dom.
Lykke til!
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Våre dagers ungdom elsker luksus. De har dårlige
manerer, forakter autoritet, har ingen respekt for
eldre mennesker og prater i stedet for å arbeide.
De reiser seg ikke lenger opp når eldre kommer
inn i et værelse. De motsier sine foreldre, skryter i
selskaper, sluker desserten ved middagsbordet,
legger bena over kors og tyranniserer lærerne.

Sokrates
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––––––––––––––––––––––––––––
Av Anny Øvrebø, helsesøster i
Sola Kommune.
Ferdig Art-trener i –03. Har job-
bet med Art-grupper på ung-
domsskole. Skal i gang med ny
gruppe i jan. –07

E-post: anny.ovrebo@
sola.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––

Art er en veldokumentert metode som blir brukt for å
trene opp positive sosiale ferdigheter hos aggressive
og antisosiale barn og unge. Art har røtter innen sosial
læringsteori og kognitiv psykologi, og er utviklet i
USA av A.P. Goldstein. Dr. Sara Salamon, Denver, Co-
lorado har vidreeutviklet metoden, og hun jobber til
daglig med Art. Hun utarbeider forslag til nye akti-
viteter. Art består av tre hoveddeler: Sosial ferdighets-
trening, moralsk resonering og sinnekontrolltrening.
De siste årene er også empati, karakterdannelse og for-
eldrestyrking blitt en del av programmet. I Art er det
viktigst å påskjønne den positive adferd, samtidig som
negativ adferd får klare konsekvenser. Art har størst
effekt når miljøet rundt den unge kjenner til Art, og
dermed gir lik respons på adferden.

Man har erfart at endring av adferd tar tid. Gruppene
bør derfor trene sammen minimum 30 ganger. Best ef-
fekt får man ved 2–3 samlinger i uken. Man ønsker at
deltakerne skal oppleve sosial mestring.
Art er gjennomført på hele skoler i USA. Skoler som
tidligere var preget av vold, trusler og usosial adferd,
er blitt til attraktive skoler. Programmet er da imple-
mentert blant alle lærerne, elevene og foreldrene.

Art er basert på grupper på 6–8 elever + 2 trenere. Art
kan også brukes i større grupper, som en klasse. Alle
timene har en fast struktur som følges hver gang.
Gruppen lager sine egne regler. Deltakere som ikke
følger reglene, må forlate gruppen for den gangen,
men gis en ny sjanse neste gang.
I timene med sosial ferdighets- og sinnekontroll tre-
ning samles man først om litt “teori”. Ta f.eks. “å gi et
kompliment” – deltakerne forteller sine tanker og erfa-
ringer om det. Deretter får alle prøve seg i rollespill
om temaet. Deltakerne bestemmer selv, med veiled-
ning, hvordan rollespillet skal være. Alle rollespillene
skal ha en positiv vinkling. Aktørene får så positiv re-
spons på det de gjorde bra. 

Moralsk resonering er ”litt annerledes” timer. Her blir
ulike problemer lagt frem, ofte med utgangspunkt i en
fortelling. Man har satt opp spørsmål på forhånd med
forskjellig vinkling på problemstillingen; disse ber
man så den enkelte ta stilling til. Man ser ofte at en el-
ler flere endrer mening underveis. Alle får begrunne
sine svar, noe som lærer de å sette ord på sine mening-
er og holdninger. Deltakerne får på denne måten se at
ulike problemer/situasjoner kan ha ulike løsninger.
Som trener ber man den/de som har det “beste” utsag-
net utdype sin mening. På denne måten blir deltakerne
rollemodeller for de andre.
Lek er en viktig del av programmet. Man har minst en
lek hver gang. Det er leker som vektlegger samarbeid,
ikke konkurranse.

Metoden anvendes også for barn og unge uten avvi-
kende adferd, og for barn og unge som har sosiale pro-
blemer som ikke nødvendigvis skyldes aggressiv ad-
ferd. Art gir de unge erfaring med, og kjennskap til
viktige mellommenneskelige forhold. Det er en god
metode for å forebygge og stoppe utvikling av et dår-
lig sosialt miljø, mobbing og adferdsproblemer.
Gruppene bør settes sammen av elever med god funk-
sjon og elever med problemadferd. Samtalen i grup-
pen skal i hovedsak være blandt elevene. Som trener
bruker man de godt fungerende elevene som rollemo-
deller for de andre. Dette har større effekt enn om tre-
neren sier det samme. Art er også en veldig bra meto-
de for den stille/usikre elev.

Art kan brukes i alle aldersgrupper. Mest vanlig er
barne- og ungdomsskole. I Hå kommune, som jeg har
jobbet i og vært Art trener på ungdomstrinnet i, brukes
metoden i barne- og ungdomsskolene. De har også til-
passet metoden til førskolebarn.
Sola kommune, som jeg nå jobber i, har fått utdannet
flere Art-trenere på ungdomsskolene. De er nå i ferd
med å starte et forskningsprosjekt i samarbeid med
Bufetat. Selv skal jeg, sammen med en lærer på Sola
Ungdomsskole, i gang med en gruppe for rolige ele-
ver. 

P s y k i s k  h e l s e

Art – Aggression Replacement Training –
bare Sinnekontroll trening, eller?
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–––––––––––––––––––––––––––––
Liv Helga Lygren Austnaberg,
ledende helsesøster, Time kom-
mune

liv.helga.lygren.austnaberg@
time.kommune.no

–––––––––––––––––––––––––––––

”Lukka er at eg får gå i denne gruppa!” Guten skulle
fortelja kvifor han hadde farga ei lita stripe med glad
farge i kjenslesirkelen sin. Det meste av sirkelen var
farga med sint og trist farge. Han var lei seg fordi han
vart mobba på skulen. Likevel hadde han altså den
tynne stripa med kvit farge. Han var glad han fekk
vera med i gruppa på helsestasjonen.

Innleiing
I 2004 tok Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk,
avdeling Bryne, kontakt med Bryne helsestasjon for å
tilby eit gruppeopplegg dei hadde prøvd ut for barn
av psykisk sjuke foreldre. I tillegg kunne dei tilby rett-
leiing til gruppeleiarane under det første kurset. Kom-
munen hadde sidan 1997 hatt rutinar på korleis helse-
stasjonen skulle hjelpa barn som har foreldre med
langvarige lidingar individuelt, men gruppetilbod var
noko nytt som vi gjerne ville vera med på. 
Time og Klepp kommune gjekk saman om å ha grup-
petilbodet. To helsesøstre og ein barneverspedagog
var gruppeleiarar.

Kven får tilbod?
Gruppetilbodet er for barn på 3. til 5. klassetrinn med
mor eller far som er psykisk sjuk eller har rusproblem.
Det er friske barn som er målgruppa. Treng barna tera-
pi, får dei det andre stader som til dømes ved Barne-
og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Rekruttering
I gruppa har vi frå 6 til 8 barn. I starten var det vanske-
leg å få nok barn, men det har blitt betre etterkvart. Vi
har brukt lokalavisa og brosjyrar for å nå fram med til-
bodet. Helsesøster og sosiallærar har hatt ei sentral rol-
le for å motivera både foreldre og barn til å bli med på
gruppeopplegget. Elles har både barnevernet, fastle-
gar, psykiatrisk heimeteneste og Jæren Distriktspsyki-

atriske Sjukehus vore med og spreidd informasjon om
tilbodet.
Enkelte foreldre som er psykisk sjuke, hevdar at barna
ikkje merker at dei er sjuke. Nokre seier dei ikkje er så
sjuke at barna treng å gå i ei gruppe for å få hjelp, me-
dan andre er glade for at vi har eit tilbod. Fleire synest
det er vanskeleg å snakka med barna om sjukdommen
og dei er glade for at helsestasjonen tek opp temaet. 
Før vi kallar inn barna og foreldra til samtale, har vi
det vi kallar ein foreldresamtale.

Foreldresamtale
Dei fleste gongene tek vi denne samtalen i telefonen,
men enkelte gonger kjem foreldra til helsestasjonen.
I foreldresamtalen ønskjer vi å få litt meir kjennskap til
foreldra sin sjukdom, som til dømes om dei har vore
innlagte på psykiatrisk sjukehus, kor lenge har dei
vore sjuke, om dei har snakka med barna om sjukdom-
men sin? 
Vi vil òg gje forelda informasjon om gruppeopplegget
og om kven som skal vera gruppeleiarar. Vi tek opp
kor viktig det er for barna å få treffa andre i same situ-
asjon, at det er bra for barna å få meir kunnskap om
psykisk sjukdom, at dei får trening i å snakka om
kjensler og korleis dei har det, og ikkje minst, at dei
skal ha det kjekt saman. Vi har kjekke aktivitetar og
god mat på samlingane.
Foreldra må òg veta at det vert omlag 12 samlingar, og
at nokon må ta ansvaret for at barnet kjem seg til grup-
pesamlinga og vert henta etterpå. Vi ønskjer at forel-
dra skal vera med i gruppa dei siste 5 minutta.
Til slutt avtaler vi tid for familiesamtalen.

Familiesamtalen
På familiesamtalen møter foreldra eller føresette, bar-
net og gruppeleiarane.
Det er fleire grunnar til at vi har denne samtalen i føre-
kant av gruppesamlingane. Vi ønskjer å: 
– bli kjent med barnet
– presentera oss som gruppeleiarar 
– gje informasjon om tilbodet og få informasjon frå
foreldra og barnet

– skapa ein arena for barnet og foreldra der det blir
satt ord på at mor/far er sjuk og korleis det påver-
kar familien

For å legitimera overfor barnet at det er lov å snakka
om temaet, synest vi det er viktig at både foreldra og
barnet er med på samtalen. Det er òg viktig for oss
som gruppeleiarar å finna ut om familien har snakka
om mor/far sin sjukdom tidlegare. Vi vil gjerne få

P s y k i s k  h e l s e

Gruppetibod for barn som har mor eller far
som er psykisk sjuk eller har rusproblem
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fram om barna veit kvifor dei har kome til helsestasjo-
nen, kva dei veit om foreldra sin sjukdom og om grup-
pa dei skal vera med i.
Vår erfaring er at dei fleste barna visste kvifor dei had-
de kome til helsestasjonen. Foreldra hadde snakka
med dei om opplegget. Nokre av barna derimot var
ikkje informerte i førekant. Dette var oftast barn av for-
eldre som òg hadde problem med å snakka med barna
om sjukdommen sin.

Då me spurde foreldra om dei trudde barnet merka at
mor/far er sjuk eller har dårlege periodar, var enkelte
usikre på det. Fleire meinte dei var gode til å ta seg sa-
man og skjula det for barnet.

Då me spurde barnet om dei kunne sjå når mor/far
var sjuk, kunne dei fleste beskriva dette tydelegare enn
foreldra hadde trudd. Dei vart ofte overraska då dei
høyrde barna svara: ”Eg merker at far blir meir trøytt
og at han går for seg sjølv.” ”Mor bare stirar rett fram.”
”Eg ser at mor er sjuk når ho bare ligg der og det er rot
i huset.”

Alle barna visste kven i familien som var sjuk, men det
var stor forskjell på kor mykje dei visste om sjukdom-
men. Dei fleste foreldra gav uttrykk for at det var van-
skeleg å snakka om temaet. 

Gruppesamlingane
Struktur på kvar samling:
1. ”Her og nå” – Korleis har ein det? Kva har skjedd
sidan sist? Ca 5–10 min.
Vi kasta ein ball til den som skulle fortelja korleis
han hadde det og kva som hadde skjedd sidan sist
samling. Det var lov å melda pass.

2. Leik. Ca 5–10 min.
Me gjentok same leik fleire gonger for å ha noko
kjent.

3. Fylla ut ”kjenslesirkel”. Ca 5–10 min.
Alle fekk visa sin sirkel og seia noko om kvifor dei
hadde farga den slik dei hadde. 
Det var ein god måte å få seia noko om korleis dei
hadde det der og då. For nokon var dette vanske-
leg.

4. Tema. 30–40 min.
1. samling: Bli kjent. 
På første samlinga lagar vi reglar for korleis vi
skal ha det saman. Barna kjem sjølv med forslag:

• Vi skal ha det kjekt
• Det er lov å seia pass 
• Ingen må bli utstøtt 
• Ingen må bli mobba 
• Ingen må fortelja til andre om det som skjer i
gruppa

• Vi skal vera greie mot kvarandre
2. samling: Kva er psykisk sjukdom? Om psykisk
sjukdom og rusproblem. 

Vi gjev ein kort og enkel informasjon om psy-
kisk sjukdom og rusproblem. Her tek vi ut-
gangspunkt i sjukdommane vi veit foreldra slit
med. Morild sin brosjyre er til god hjelp. Vi ten-
ker òg at det er viktig å presisera at det ikkje er
barna si skuld at mor eller far er psykisk sjuk.
Det har ikkje vore vanskeleg å få til dialog med
barna, men ikkje alle hadde tenkt på at slik mor
eller far hadde det, var ein psykisk sjukdom.

3. og 4. samling: Meg og min familie/mine relasjo-
nar. Interesser. Bryte tabu. Kven kan ein snakka
med? 
Barna teiknar huset dei bur i og kven som bur i
same hus. Dei teiknar òg husa til andre viktige
personar for dei. Det såg ut som barna lika det-
te. Dei fleste ville fortelja om si teikning til dei
andre. Under gjennomgangen kunne dei
mellom anna òg koma fram med kven dei våga
å snakka med då dei hadde det vanskeleg, kven
dei lika å besøkja og kven dei var sinte på. No-
kre få hadde ein venn å fortelja til.

5. samling: Bowling. 
Målet med dette var å bli betre kjent med kvar-
andre og gjera dei tryggare i gruppa. 
Dei fleste lika dette, men nokre vegra seg. 

6. samling: Om kjensler. Kva kjensler har vi? Kor
sit dei ulike kjenslene? 
Her var dei aktive og kom med mange forslag.
Me snakka om kva kjensler dei hadde mest av
og kor i kroppen dei kjente dei ulike kjenslene.
Vi snakka òg om kva situasjonar som utløyser
ulike kjensler. 
Vi snakkar om at det er lovleg å ha kjensler som
skuld og skam. Vi legg vekt på å få fram at bar-
na skal sleppa å kjenna på ansvar og skuld for at
ein av foreldra er sjuke.

7. samling: Held fram med temaet om kjensler.
Kva kan ein seia til venner og klassekameratar?
Barna var flinke til å setja ord på korleis dei had-
de det. Nokre fortalde korleis dei skjemtest over
å ta med venner heim fordi det både kunne luk-
ta vondt heime og vera rotete fordi ingen orka å
rydda. 
Dei var opne om kor vanskeleg det var å fortelja
til venner at mor eller far var psykisk sjuk fordi
dei var redde for at foreldra skulle bli sinte, me-
dan andre hadde erfaring med at det gjekk greitt
å seia det til venner. 

8. samling: Psykisk sjukdom. Fokus på kjensler:
håp, glede, frykt for framtida.  
Ein av gongene under dette temaet fekk vi ein
person som sjølv hadde vokse opp i ein heim
der mor var psykisk sjuk, til å koma. Ho fortalde
si historie. Det var spennande å høyra på. Ho
fekk god kontakt med barna.

9. samling: Vi vil og vi kan. Fokus på meistring.
Når vi har dette temaet, reiser me til ei løe der
det er fleire klatrevegger. Det slår alltid an. Vi
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har òg ei kort gruppesamling om meistring sam-
stundes som vi har matpause. Då seier ein av
leiarane noko positivt om kvart barn medan alle
høyrer på.

10. samling: Korleis søke informasjon/hjelp/nokon
å prata med ved behov?
Vi tek igjen opp dette om kven dei kan snakka
med. Korleis kan dei få nokon å snakka med
dersom dei ikkje alt har det?
Vi bruker internett og går inn på Morild sine
heimesider.
Vi ringer til Barn og Unges kontakttelefon slik at
dei får prøva korleis det virker.
Vi tenker det er viktig at dei skal veta kor dei
kan gå viss dei treng nokon å snakka med.

11. samling: Oppsummering
Denne samlinga har vi faktisk ikkje hatt. Me har
alltid kome i gang ei veke seinare enn planlagt,
og difor har vi bare hatt 11 samlingar for å ikkje
slutta for seint på våren.

12. samling: Avslutningsfest. 
Denne gongen har vi bare kos. På det siste kur-
set var vi ute i skogen og grilla. Vi hadde leiker
barna ønska.

5. Matpause. 20–30 min.
Barna er gjerne med og lager mat. Menyen kan vera
hamburger, Mr. Lee, osteskiver eller is. Matpausen
er ein viktig programpost. Då får vi ofte ein ekstra
god drøs med enkelte av barna. 

6. Aktivitet. Frå 15 min.  til heile tida etter matpausen.
Aktiviteten kunne vera å teikna, klippa ut personar
frå vekeblad med ulike følelsesuttrykk og lima på
eit ark, laga gipsmasker som dei dekorerer, mime-
leik der dei mimar både personar og kjensler, eller
vera ute og ha leiker. Med mange gutar i gruppa,
var det godt med fysisk aktivitet.

7. Tema fortset. Variabelt kor lang tid vi hadde att til
denne delen.

8. Avslutning/oppsummering. 5 min.
Foreldra er tilstades. Då går vi gjennom tema slik at
foreldra veit kva vi har snakka om. Foreldra syntest
det var greitt å få ei oppsummering. Det gjorde det
lettare for både ungane og dei vaksne å snakka sa-
man om temaet i etterkant.

Familiesamtale etter gruppesamlingane
Foreldra og barnet møtte til familiesamtalen. Vi hadde
då ei evaluering av korleis det hadde vore for barna å
vera med i gruppa og korleis foreldra syntest det had-
de vore. 
Dei fleste barna ville anbefala andre å vera med i ei
slik gruppe og fleire av dei kunne tenkja seg å gå ein
gong til. Dei syntest det var kjekt å treffa andre i same
situasjon, og så likte dei maten! Enkelte familiar syn-
test det hadde blitt lettare å snakka om psykisk sjuk-
dom etter gruppesamlingane. Dei fleste barna visste
ikkje om dei hadde lært noko om psykisk sjukdom.
Enkelte foreldre syntest barna hadde fått eit meir av-
slappa forhold til den sjuke.

Korleis var det å vera gruppeleiar?
Det er gildt, men samstundes utfordrande å ha slike
grupper. Vi erfarte at det var godt å vera 3 gruppeleia-
rar. Spesielt dei gongene enkelte barn gav oss store ut-
fordringar ved å freista kvarandre. Barn på 3.–5. klas-
setrinnet var ei god aldersgruppe. Dei var opne og let-
te å få kontakt med.
Det er i utgangspunktet friske barn som er med i grup-
pa, men det hendte at vi måtte tilvise vidare for at bar-
na skulle få meir hjelp.
Vi erfarte at dei gongene vi hadde 8 barn i gruppa, var
det ofte godt å dela dei inn i to mindre grupper under
enkelte av programpostane. Det var likevel greitt å ha
8 barn i utgangspunktet. Oftast var det eit eller to barn
som ikkje kunne møta. 
Alt gjekk ikkje som planlagt på gruppesamlingane. Vi
måtte av og til legga om på programmet fordi dei vart
trøytte eller trong lenger tid enn me hadde tenkt på ak-
tivitetar. 
Vi er overbeviste om at det er bra for barna å få vera
med i slike grupper. Vi vonar at dei gjennom samling-
ane skal få dela opplevingar og erfaringar med andre
barn i same situasjon, at dei får hjelp til å sjå eigne be-
hov og ressursar, og at dei gjennom leik, samtale og
undervisning får auka kunnskap om sjukdommen til
mor eller far.
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FORESLÅR SJEKKLISTE FOR BEDRE HENVISNINGER

Henvisning og epikrise har betydning for videre behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske
problemer. En ny rapport fra SINTEF viser at barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ønsker mer 
informasjon i henvisningene fra kommunen. Rapporten presenterer forslag til forbedring av henvisnings-
rutiner, og en sjekkliste for henvisende instans. 
http://www.shdir.no/vp/Ece2PortalUrl?articleId=64317
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––––––––––––––––––––––––––––
Av Britt Vangsnes, Helsesøster
for elever i videregående sko-
ler i Stavanger kommune. Tlf:
51 84 26 00
E-post: britt.vangsnes@
stavanger.kommune.no

––––––––––––––––––––––––––––

I denne artikkelen ønsker jeg å si noe om mine erfa-
ringer med å ta den tverrfaglige videreutdanningen
”psykososialt arbeid for barn og unge” i forhold til hel-
sesøsterrollen og oppgavene vi støter på i vår hverdag.

Jeg ble utdannet som helsesøster våren 1991 og arbei-
det i mange år som helsesøster i Karmøy kommune. I
løpet av disse årene ble jeg oftere og oftere grepet av
følelsen at jeg manglet nok kompetanse på psykisk
helse og psykososiale vansker. Det var et øket fokus på
viktigheten av å arbeide forebyggende og helsestasjo-
nen og skolehelsetjenestens rolle ble fokusert veldig
fra flere hold. Min kompetanse som helsesøster med
lang arbeidserfaring og mange gode kurs opplevde jeg
ikke som godt nok for min del. 

Høsten 2003 startet Høyskolen Stord Haugesund
(HSH) nytt studie: ”psykososialt arbeid for barn og
unge”. Utdanningen skulle ha en forebyggende profil
og derfor var det nærliggende å tenke at dette var en
videreutdanning som passer veldig bra for helsesøstre
og våre utfordringer i arbeid med barn og unge.

Jeg har i løpet av denne tiden skiftet arbeidsgiver og
har siden aug. 2004 arbeidet som helsesøster for elever
i videregående skole og helsestasjon for ungdom i Sta-
vanger kommune. Med denne bakgrunn ønsker jeg
først å si noe om selve utdanningens innhold og inten-
sjoner og deretter noen av de erfaringene og tankene
jeg har gjordt. Jeg har i den forbindelse hatt god kon-
takt med Høgskolelærer Gudbjørg Øen, som var med
å starte tilbudet. Jeg tar utgangspunkt i fagplanen for
studiet for å gi leserne et innblikk i hva studiet omfat-
ter.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med
barn og unge er et studietilbud på 60 studiepoeng (20
vekttall) for fagpersoner som ønsker å styrke og
videreutvikle sin kompetanse i arbeid med barn/unge

og deres familier. Fagplanen er en oppfølging av fag-
planen for videreutdanning i psykososialt arbeid rettet
mot barn/unge del 1 og del 2 som HSH har hatt tilbud
om fra høsten 2003. Utdanninga gjennomføres på del-
tid over 2 år. Den skal bygge på bachelorgrad, og eta-
bleres som en yrkesrettet og praksisnær utdanning på
mastergradnivå. Utdanningstilbudet er utviklet i nært
samarbeid med Regionsenter for barn- og unges psy-
kiske helse, Helseregion Vest (RBUP).

Utdanningen inngår som et tiltak i sentrale styringsor-
gans plan for barn og unges psykiske helse. Den eta-
bleres som et tverrfaglig og tverretatlig deltidsstudium
som skal gi kompetanse til å fremme og styrke mest-
ring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer samt
kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale be-
lastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Studi-
et fokuserer på livsløpet 0 til 18 år, og berører spørs-
mål knyttet til sped- og småbarn, eldre barn, ungdom
og unge voksne. Utdanningen har tre hovedmål:
• Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn
og ungdoms behov

• Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
• Fokusere på mestring i dagliglivet.

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangs-
punkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å
forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn,
ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetil-
budene. Deltakerne kvalifiseres til å initiere og
gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid
med barn, ungdom og unge voksne, og skape og
videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende
tjenestetilbud til barn, ungdom og familier i krise. Stu-
diet retter seg i hovedsak mot ansatte i barnehage, bar-
nevern, skoler, kommunale og regionale helse- og sosi-
altjenester til barn og ungdom, krisesentre, kultur og
fritidstilbud, samt ansatte i politietaten. 

Utdanningen deles inn i fire emner, og undervisning
og pensum relateres til både lokal, regional, nasjonal
og internasjonal erfaring og forskning. Vektlegging av
sentrale tema innen de ulike emnene gjøres ut fra loka-
le forutsetninger og behov. 
• Psykisk helse hos barn og ungdom (15. studiepo-
eng)

• Organisering og samordning av tjenestetilbudene til
barn og ungdom (15 studiepoeng)

• Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etis-
ke dilemmaer (15 studiepoeng)

• Kompetanse – og tjenesteutvikling (15 studiepoeng)
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Siden oppstarten av studiet i 2003 har 30 kandidater
gjennomført tverrfaglig videreutdanning i psykososi-
alt arbeid med barn og unge 60 (st. poeng). I tillegg har
59 kandidater tatt bare del 1 (30 st. poeng). Det er flest
lærere, mange er førskolelærere, helsesøstre eller bar-
nevernspersonale.  

Videreutdanningen er et tverrfaglig studium, der stu-
diemetodene skal avspeile det tverrfaglige grunnlaget
og målene for studiet.  Det var nettopp dette som gjor-
de utdanninga så positiv, at vi fikk anledning til å gå i
dybden på de enkelte temaer sammen med andre yr-
kesgrupper. Egen yrkesrolle ble utfordret og nytten av
å arbeide tverrfaglig og tverretatlig ble enda tydeli-
gere. Det at det ble tatt utgangspunkt i vårt arbeids-
sted, gjorde at vår kompetanse i møte med ungdom
ble forsterket. At utdanninga har en helsefremmende
forankring, førte til at relevansen i forhold til yrkesrol-
len som helsesøster ble enda mer styrket. Studiet gav
gode muligheter til å videreutvikle våre teoretiske
kunnskaper, og å praktisere handlingskompetanse ba-
sert på en relasjonell grunnforståelse. Vi ble også utfor-
dret på egne fagteoretiske perspektiver og metoder.
Økt forståelse om eget ansvarsområde og evne til å an-
vende helsesøsterfagets særegne bidrag i psykososialt
arbeid med ungdom gav en god trygghet. 

På bakgrunn av dette vi jeg anbefale dette studiet på
det varmeste til helsesøstre og andre som møter barn,
ungdom og deres familier, og som synes at de faglige
utfordringene er store. Det er godt å få være student
og gå i dybden på temaer. Mange arbeidsgivere har
vært rause og gitt både anerkjennelse og økonomisk
støtte til at jeg med flere fikk anledning til å ta denne
videreutdanningen. Imidlertid var det andre igjen,
som ikke hadde fullt så gode rammebetingelser. 

I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk
helse 1999–2008, stilles det for 2006 over statsbudsjettet
31 000 000 kr. I tilskudd til videreutdanning i psykisk
helsearbeid for høyskoleutdannet personell i kommu-
ner og bydeler. Fra 2006 omfatter tilskuddsordningen
også videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn
og ungdom (sos.- og helsedir.). Dette vil kunne gi flere
kommuner og ansatte anledning til å søke denne
videreutdannelsen og jeg anbefaler at helsesøstrer som
ønsker faglig påfyll og vekst undersøker mulighetene.
Ønsket er også at andre høyskoler og universiteter åp-
ner opp for denne etterutdanningen, slik at flere får
anledning til ta den og flere barn og unge får nytte av
helsesøsters gode kompetanse.

For mer informasjon om utdanningen, gå inn på Høy-
skolen Stord/Haugesund sin nettside: www.hsh.no
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Randi Karin Holmen, ledende helsesøster i Eigersund
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Når nabokommuner har behov for å samarbei-
de og utveksle ideer og erfaringer, hvordan
gjøre det på en enkel og ressursbesparende
måte? Og samtidig nå ut til målgruppen barn
og unge? Da oppretter de et nettsted i tidens
ånd. Barn og unge er på nett, vi må også være
der hvis vi vil nå dem.

Fire kommuner på sør-vestlandet har opprettet nettste-
det www.huba.no som et ledd i å styrke samarbeidet
over kommunegrensene, utveksle ideer til gode tiltak
og styrke det psykiske helsearbeidet for barn og unge.
Helsestasjonene, psykiatritjenestene og BUP i Dalane
har bygget opp en egen nettside hvor innholdet retter
seg mot barn og unge, foreldre og andre interesserte.
Samtidig er sidene informative for helsearbeidere og
hjelper oss å finne fram til gode og effektive tiltak som
allerede er utprøvd i noen kommuner. Tanken er at vi
ikke trenger å finne opp hjulet hver for oss, men dra
veksler på andres kreative påfunn. 

Det er mye som binder de fire Dalane-kommunene Ei-
gersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund sammen. Geo-
grafisk nærhet, felles BUP og PPT, en videregående
skole som dekker hele området, og selvfølgelig kultu-
ren. Derfor møter vi i det psykiske helsearbeidet på
mange felles utfordringer. Det gjøres mye godt arbeid
på området psykisk helse, men det er ikke alltid lett å
få oversikten over alt som foregår, selv innenfor én
kommune. Når vi på en enkel måte via nettstedet kan
publisere tiltak og ideer vil det ha en større verdi enn
når vi sitter alene med ideene.

Innholdet:
Sidene er bygget opp slik at det skal være lett å finne
sin egen kommune. Der kan man finne informasjon
om hvem som jobber med psykisk helse for barn og
unge, med navn, telefon, e-post og bilder. Det er også
lenker mot tjenestenes egne hjemmesider med ennå
mer informasjon for de som ønsker det. 

I venstremargen ligger det lenker til temaer innen psy-
kisk helse. Disse er skrevet for barn og unge, mens
noen temaer er spesielt beregnet på foreldre. Vi har
prøvd å skrive enkelt om vanskelige temaer som sek-
suelle overgrep, skilsmisse, angst, selvskading osv. Det

er ikke alltid så lett, men vi har dessuten lenker mot
andre nettsteder som går dypere inn på temaene.

Vi har en Idebank-side hvor kommunene legger ut
sine tiltak. Vi har en side som vi har kalt Tips og råd
som har litt forskjellige innslag, denne er fortsatt under
bearbeidelse. Og så har vi lenker til mange aktuelle
nettsteder for barn og unge.
Fordelen med et nettsted er at vi kan omforme og til-
passe sidene til behovet til enhver tid. Det er ikke en
statisk ressurs, den vil forandre seg med endringer i ti-
den.

Samarbeidet:
Vi har dannet en redaksjon med representanter fra alle
fire kommunene samt at BUP også er med. Vi møtes to
ganger i året og drøfter videre oppbygging av sidene,
nødvendige endringer og nye ideer. I mellomtiden har
”redaktøren” ansvar for at sidene er oppdaterte, mens
alle har selvstendig ansvar for å publisere stoff på si-
dene. Dette samordnes av redaktøren. Vi har god hjelp
av informasjonskonsulenten i en av kommunene, han
har hjulpet oss i gang, gitt oss ideer og forslag til utfor-
ming og design og tar alt det tekniske etter hvert. 

Gjøre kjent
Når sidene var helt nye ble de lansert til alle elever på
alle skoler i Dalane ved hjelp av helsesøster og lærer.
Vi delte ut visittkort med nettadresse og vi har plaka-
ter over alt der barn og unge ferdes. Det gikk ikke lang
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tid før vi fikk respons på at de tok i bruk sidene våre.
Vi brukte også lokalavisen.
Men vi har ikke lagt opp til en toveis-kommunikasjon.
Selvsagt kan de bruke e-post adressene på sidene, og
det gjør de. Og de sender SMS. Men en toveis-kommu-
nikasjon på nett vil kreve mye mer enn vi kan takle.
Da må noen overvåke sidene permanent. Det finnes
dessuten mange slike sider for barn og unge.

For å nå ut til alle på mer permanent basis, samt å
minne om at sidene finnes, har vi kjøpt kinoreklame
på kinoene i Dalane. Den vises som lysbilder foran sel-
ve kinoreklamen. 

Økonomi:
Hva koster så dette? Det koster den tiden det tar å mø-
tes to ganger i året, tid til å skrive/publisere, oppda-
tere og svare på e-post osv. Men det er arbeid vi gjør i
stillingene våre, det er bare en annen måte å jobbe på.
Kinoreklamen koster litt pr. år, men det er ikke så dyrt
når vi deler på fire. Så alt i alt, det er verdt innsatsen!
Andre som vil prøve? Bare stjel ideen vår, det er hele
poenget!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Torill Idland Midttun, ledende helsesøster i Hå
kommune, har skrevet et utdrag av 
SINTEF HELSE – RAPPORT NR.: SINTEF A 199 ut-
arbeidet av prosjektleder Helle Wessel Andersson i
Trondheim
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Målet med denne undersøkelsen er å bidra til økt
kunnskap om fastlegens (FL) deltagelse og rolle i tiltak
for barn og unge med psykiske problemer. Det er lagt
vekt på å fremskaffe opplysninger om fastlegens grad
av involvering i utredningstiltak, samarbeidstiltak og
oppfølgingstiltak. Studien belyser i tillegg fastlegens
tid, kompetanse, rolle og ansvar i tiltak overfor mål-
gruppen.

Undersøkelsen er basert på fire delstudier: 
1) Fastlegers kartlegging av tiltak overfor pasienter
med psykiske problemer, 

2) Fastlegers vurdering av egen rolle i arbeid med
målgruppen,

3) Kommunale deltjenesters (PP -tjenesten, barnevern-
tjenesten og helsesøstertjenesten) kartlegging av
fastlegens tiltak overfor barn med psykiske proble-
mer, 

4) Kommunale deltjenesters vurdering av fastlegens
rolle overfor målgruppen.

Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingspla-
nen for psykisk helse (St. prp. nr 63. 1997-1998), og er
gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd og
Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten presenterer re-
sultater fra en kartleggingsundersøkelse som ble
gjennomført høsten 2005.

Sammendrag
MÅL
Hovedmålet i denne studien er å bidra til økt kunn-
skap om fastlegens deltagelse og rolle i tiltak for barn
og unge med psykiske problemer. Følgende overord-
nede problemstillinger blir reist:
• I hvilken grad er fastlegen involvert i utredning, be-
handling, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av
barn og unge med psykiske problemer?

• Hvordan vurderer fastlegen egen tid og kompetanse
om psykisk helseproblematikk hos barn og unge?

• Hvordan vurderer fastlegen sin egen rolle i arbeid
med den aktuelle pasientgruppen?

• Hvilke forventninger har andre kommunale tjenes-
ter til fastlegens deltagelse?

• Vurdering av faktorer som kan gi bedre tjenestetil-
bud i kommunene for barn og unge med psykiske
problemer.

HOVEDFUNN
Fastlegen er hyppigst involvert i utredningstiltak, som
innhenting av anamnestiske opplysninger, samtaler
med barnet/ungdommen, somatisk utredning, og inn-
henting av komparentopplysninger. Legene er i bety-
delig mindre grad involvert i samarbeidstiltak.
Inntrykket av at fastlegene er forholdsvis lite involvert
i tiltaks- og behandlingskjeden for barn og unge med
psykiske problemer underbygges av funn som viser at
de også ofte har en perifer rolle i forbindelse med hen-
visning til psykisk helsevern. Undersøkelsen doku-
menterer at kommunale deltjenester hyppig utformer
henvisningen, og kontakter fastlegen for å få denne
signert.
Fastlegens grad av involvering i tiltak varierer med
kjennetegn ved fastlegen og fastlegepraksisen. Fastle-
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ger som praktiserer i mindre kommuner deltar i større
grad i tiltak for barn og unge med psykiske problemer,
enn de som ha sin praksis i større kommuner.
Om lag en av fire fastleger opplever at de mangler
kompetanse i forhold til å skulle gi barn og unge med
psykiske problemer et adekvat tilbud. En av fem leger
anser mangel på tid som en hemmende faktor i for-
hold til dette. De kommunale deltjenestenes vurde-
ringer gir imidlertid inntrykk av at fastlegens mang-
lende tid og kompetanse i forhold til psykisk helsepro-
blematikk representerer et betydelig større problem
enn hva fastlegene selv mener.
Fastlegens rolleoppfatning i forhold til å bidra i tiltak
for barn og unge med psykiske problemer varierer
med individuelle kjennetegn ved fastlegen, som kjønn
og opplevelse av å ha god kompetanse, samt med sys-
temrelaterte faktorer. Leger som praktiserer i små
kommuner er mer opptatt av at deres rolle er å delta i
utredning av barn og unge med psykiske problemer,
enn leger som praktiserer i større kommuner.
Fastleger og andre kommunale tjenesteytere har ulike
syn på hva som skal være fastlegens rolle i tiltak for
barn og unge med psykiske problemer. De kommuna-
le deltjenestene ønsker større grad av involvering fra
fastlegene i dette arbeidet, og samtidig en tydeliggjø-
ring av fastlegens ansvarsområde. Fastlegene på sin
side, konsentrerer sin rolle om det medisinskfaglige,
og er i liten grad interessert i økt ansvar for målgrup-
pen. Fastlegene fremhever at tilbudet til barn og unge
med psykiske problemer kan bedres gjennom økt ka-
pasitet i BUP, og ved at fastleger tilføres mer veiled-
ning fra spesialisthelsetjenesten.

METODISKE BEGRENSNINGER
Kartleggingsundersøkelsen blant fastleger har lav
svarprosent (31 %). Vi ikke kan utelukke at undersø-
kelsen har rekruttert leger som er spesielt opptatt av
problemstillingene og spesielt engasjert i arbeidet med
barn og unge med psykiske problemer Dersom vi har
slik utvalgsskjevhet kan resultater fra legenes rappor-
tering representere et maksimumsuttrykk for fastle-

gens grad av involvering i tiltak for målgruppen. Spør-
reskjemaundersøkelsen som fokuserer på fastlegens
vurdering av egen rolle i arbeid med barn og unge
med psykiske problemer har forholdsvis høy svarpro-
sent (54 %), men en skjevhet i alderssammensetning.
Delstudien har en overrepresentasjon av yngre fastle-
ger. Dette setter begrensninger ved resultatenes gene-
raliserbarhet.

KONKLUSJONER OG UTFORDRINGER
Undersøkelsen dokumenterer et behov for økt sam-
handling mellom de kommunale deltjenestene og fast-
legene i forhold til arbeid med barn og unge med psy-
kiske problemer.
Det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med
psykiske problemer kan bedres ved at det utvikles
strukturer for samordning og koordinering av tjenes-
ter. Det kan i denne sammenheng være behov for nær-
mere studier av de samhandlingsfremmende faktorene
som synes å være tilstede i mindre kommuner.
Mange barn og unge med psykiske problemer omfat-
tes av et fastlegetilbud der legen mangler kompetanse
i forhold til å gi god oppfølging og adekvate tiltak. Økt
kompetanse blant fastleger, om psykisk helse hos barn
og unge, kan være gjennom nye tilnærminger til psyki-
atriske problemstillinger i grunnutdanningen og i le-
gers videre- og etterutdanning. En må i tillegg sikre at
spesialisthelsetjenesten overholder sin plikt til å veile-
de fastleger.
Større grad av felles forståelse for hva fastlegerollen
skal omfatte kan oppnås ved at en øker kontaktflaten,
samarbeidet og kommunikasjonen mellom fastleger og
andre kommunale aktører. Hva som faktisk skal være
fastlegens ansvarsområde må avklares på systemnivå,
slik at det ikke blir tilfeldig hva slags hjelp som tilbys
barn og unge med psykiske problemer.

Les mer på: http://www.shdir.no/psykisk/fagnytt/
_nsker_samarbeid_med_fastlegene_om_barn_og_unge
_med_psykiske_problemer_54312
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12. MAI – SYKEPLEIERNES DAG
NSF planlegger en storstilt markering av Sykepleiernes dag 12.mai. Hovedmarkeringen skal foregå på
Universitetsplassen i Oslo. Her vil NSFs 31 faggrupper presentere seg – deriblant Landsgruppen av helse-
søstre. Har du ideer til hva vi bør presentere, og som du tror vil vekke interesse, engasjement og glede
blant publikum; ta kontakt og send gjerne en epost til astrid.grydeland@bluezone.no
I tillegg til de rent sykepleiefaglige presentasjonene , vil det bli underholdning og hilsner fra sentrale 
helsepolitikere.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av helsesøster Isabel Kensland Binderø, helsesøster
Eli Maria Fredsted, helsesøster Radha Rani og helse-
søster Elisabeth Vinje 
Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i fordypnings-
oppgaven ved helsesøsterutdanningen, Høyskolen Di-
akonova. Takk til vår veileder Kari Glavin.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Jeg tror en må snakke enda mer med foreldre om hvor vik-
tig det er for barna å kunne norsk, for eksempel si at ”den
første skoledagen der barnet står i skolegården og ikke kan
det norske språket og forstår ingenting. Hvordan er dette for
barnet ditt?” (Sitat helsesøster).
Background
SPRÅK 4 has, after an experimental period, already been in
use for several years in some city parts and councils in Nor-
way. This method of survey is used to detect 4 year old chil-
dren who are in the danger zone to develop language pro-
blems or have delayed language development. It is disputed
how useful the method is in use on bilingual children at ma-
ternal and child health centres, but there has been given
strong leads with increased grants for 2006 that all councils
shall take the method into use.

Material, methods and results
In the article we try to elucidate to what extend SPRÅK 4
can be useful on bilingual children. The research is based on
interviews with experienced health visitors at a family cen-
tre in Oslo, and contact with experts who have developed the
method and are connected to the environment. The research
shows similarities between informants` and the professional
environment's opinion about the method and it also shows
that the health visitors are satisfied with getting a systema-
tic method of survey for language development.

Interpretation
In the preventive healthcare work the planning and accom-
plishment are important. There are made demands to users
and health visitors as well as to authorities, and certain con-
ditions, such as time, knowledge and interpreter must be

present if the method shall give valid results.

Keyword 
Bilanguage children, health visitors, SPRÅK 4, health care
center. 

Hovedbudskap
Helsesøstrenes kunnskaper og ressurser påvirker
gjennomføring av SPRÅK 4.
Foreldrene må bli bevisst barnas språkutvikling før
barna blir 4 år. 
Tverrfaglig samarbeid kan gi et bedre grunnlag for
vurdering av barnets språkkompetanse.

Introduksjon/bakgrunn 
Ved helsestasjonene i Norge har det vært ulik praksis
for hvordan tospråklige barn kartlegges. SPRÅK 4 har
vært et prøveprosjekt siden 1999 i noen bydeler og
kommuner (1). I 2006 ble det bevilget 10 millioner kro-
ner til 13 kommuner som inngår i en forsøksordning.
Regjeringens mål er å fange opp tospråklige barn som
har forsinket språkutvikling og/eller dårlige norsk-
kunnskaper så tidlig som mulig (2). Det vil si at det fra
myndighetens side er bevilget midler til å gjennomføre
en metode som ikke er utviklet spesielt for tospråklige
barn nettopp for å identifisere denne gruppen. (2,3,4).
SPRÅK 4 inneholder bildemateriell med hverdagssitu-
asjoner, brukerveiledning og skjema for å registrere
barnets svar. Barnet skal ha aldersadekvate ferdigheter
med kjennskap til preposisjoner, begreper, farger og
tall (5). Denne kartleggingsmetoden (5) skal bidra til å
oppdage 4-åringer som er i risikosonen for å utvikle
språkvansker eller har forsinket språkutvikling (5,6).
Det er omdiskutert hvor anvendelig metoden er å bru-
ke i helsestasjonsarbeidet på tospråklige barn, men det
legges sterke føringer fra myndighetenes side gjennom
retningslinjer og økte bevilgninger i 2006 for at den
skal taes i bruk av alle (2, 6).

4 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn kan ha
morsmålet som det sterkeste språket. Hvis man ønsker
å avdekke mulige språkvansker, må morsmålet også
kartlegges. I et språkutviklingsprosjekt vi gjennomfør-
te våren 2005 kom det frem at ingen av de pakistanske
mødrene som ble intervjuet opplevde språk som et
tema på helsestasjonen (7). Dette står i kontrast til at
helsesøstere er sentrale aktører i tidlig identifisering av
barn med spesifikke språkvansker og forsinket språk-
utvikling (1,5,6). Foreldre med minoritetsbakgrunn bør
bistås og veiledes i barnas utfordringer ved å vokse
opp i Norge (8). Gode norskkunnskaper ved skolestart
betyr å være inkludert i fellesskapet, og å kunne ta ini-
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tiativ til egen læring (9). Sosial- og Helsedirektoratet
har kommet med faglige retningslinjer vedrørende
språk. Helsesøstrene skal kartlegge norskkunnskaper
først, og deretter eventuelt morsmålet ved å observere
og kommunisere med barnet og samtale med forel-
drene om barnets språk og språkutvikling (5, 6). (se
fig. 1).
Årsaken til manglende begrepsapparat kan ikke meto-
den si noe om, men den skal være et hjelpemiddel for
å identifisere de barna som har språkproblemer (1).
Spesialpedagoger uttaler at de viktigste observasjone-
ne er begrepsforståelsen, da språkforståelsen kommer
før barnet snakker (10). Barnets samlede begrepsappa-
rat kan avspeile oppvekstmiljøet. Tospråklige barns
språk utvikles i varierende tempo. Noen barn bruker
ikke språket i lengre perioder, andre bruker et inter-
språk (10,11). De fleste tospråklige barn er suksessivt
tospråklige, det vil si at de er eldre når de lærer språk
(10).  
Med dette som utgangspunkt ønsket vi å se på hvor-
dan helsesøster kan kartlegge språkutviklingen til barn
med pakistanske foreldre. Vi ønsket også å vurdere
om SPRÅK 4 er en anvendelig metode for tospråklige
barn.  

Materiale og metode
Materialet er basert på intervju med tre helsesøstere.
Ønsket var å få frem helsesøstrenes synspunkter og
opplevelser av egen arbeidssituasjon. Informantene
har flere års yrkeserfaring med barn av pakistanske
foreldre. Funnene kan ikke generaliseres, men de gir
kjennskap til og innsikt i helsesøsters arbeid. Spesial-
pedagoger som har utarbeidet SPRÅK 4 og andre res-
surspersoner ble også kontaktet gjennom avtalte møter
og e-post, og vi har i tillegg deltatt på kurs og konfe-
ranser. Informasjonsbrev med samtykke og intervju-
guide ble sendt til informantene fire uker før oppstart.
Respondentene ble sikret anonymitet og intervjuene
foregikk i et lukket rom. Tilstede under intervjuene var
informanten, intervjueren og observatøren. Samme
person ble brukt i alle intervjuene, da det har betyd-
ning for innhold og tolkning. Intervjueguiden var
halvstrukturert og ga rom for fleksibilitet og tillegg-
spørsmål (12). Det ble benyttet ti selvkonstruerte
spørsmål, da det ikke fantes spørreskjemaer som om-
handlet dette temaet. Spørsmålene dekket et vidt spek-
ter av parametere innen gjennomføring av kartlegging
om språkutvikling og tverrfaglig samarbeid. Funnene
ble kategorisert ut fra familiesenterets kompetanse,
gjennomføringen av SPRÅK 4 og tverrfaglig samar-
beid. Det ble benyttet båndopptaker under intervju-
ene, og intervjuene ble deretter skrevet ut ord for ord.
Det ble stilt åpne spørsmål som ga et mangfoldig bilde.
Vi har trukket ut essensen av funnene, slik at det kan
gi grunnlag for diskusjon. Informantene tok i bruk
SPRÅK 4 høsten 2005 og har derfor liten erfaring, men
de har lang yrkeserfaring med tospråklige barn. Da-
tainnsamling og spørsmålsformuleringer gir oss rele-
vante svar på problemstillingen. Undersøkelsen får et
subjektivt preg, siden det bare er en yrkesgruppe og få
informanter (12).

Litteratursøk 
Vi konsentrerte oss om å lete innenfor Skandinavia og
Storbritannia. Disse databasene, tidsskriftene og nett-
stedene ble søkt i: BIBSYS, Svemed, Norart og Nordisk
tidsskrift for spesialpedagogikk, www.utdanning, In-
stitutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo,
www.sykepleierforbundet.no, Bredtvedt kompetanse-
senter, Utdanningsdepartementet, Helse- og omsorgs-
departement, Kommunal- og regional departementet,
www.forskningsradet.no, www.elevsiden.no,
www.imdi.no. 

Det ble brukt følgende søkeord og en kombinasjon av
disse: helsesøster, tospråklig, flerspråklig, minoritets-
bakgrunn, barnets språkutvikling og språk. Vi fant lite
forskningsbasert litteratur om SPRÅK 4.

Funn og diskusjon
Kartlegging med SPRÅK 4 av tospråklige barn
Flerspråklige barn skal kartlegges på norsk og/eller på
morsmål (5), men helsesøstrenes praksis varierer. Det
blir uttrykt entusiasme blant helsesøstere over å ta i
bruk en ny metode (3). Til tross for et systematisk kart-
leggingsverktøy viser våre funn at metoden blir utført
forskjellig. Kan dette sees i sammenheng med helse-
søstrenes tidligere praksis? Er ikke metoden egnet for
tospråklige eller er ikke helsesøstrenes kompetanse til-
strekkelig? Praksisen ved familiesenteret varierer til
tross for brukerveilederens retningslinjer. Det kan
skyldes at de tar valg ut fra egne vurderinger og erfa-
ringer i språkkartleggingen. Dette påvirker hvordan
arbeidet gjennomføres (3). Barn er forskjellige og helse-
søster har begrenset tid til rådighet. Kartleggingen kan
gi barn og foreldre en opplevelse av utrygghet når de
blir stilt overfor vanskelige spørsmål. Barn verken
snakker eller leker på kommando, og det er en utfor-
dring å skape trygghet og å holde barnets fokus under
gjennomføringen. Helsesøstrene mener at SPRÅK 4 er
et godt verktøy, men utfordringen er gjennomføringen
av kartleggingen hos de tospråklige barna. Det opple-
ves som vanskelig å få frem hvor mye de forstår og å
vurdere deres morsmål. Ved manglende norskkunn-
skaper blir kartleggingen av morsmålet utført ved
hjelp av foreldre eller tolk (5). Foreldrenes uttalelser
om barnets ferdigheter er et viktig supplement i
SPRÅK 4. Helsesøstrene synes det er vanskelig bare ha
foreldrenes oversetting som grunnlag, da det kan gi
feilvurderinger. Erfaringer fra en av opplæringsda-
gene bekrefter at mange foreldre opplever kartlegging-
en som en test. De påvirker barna og dermed resulta-
tene, som ikke blir til å stole på (3). Ved god informa-
sjon kan foreldrene bli trygge, slik at de oversetter di-
rekte det barnet sier og ikke hjelper barnet.  
Kulturelle forskjeller i forhold til samspill mellom barn
og foreldre kan også ha innvirkning på gjennomfø-
ringen av SPRÅK 4. Enkelte foreldrene stiller lite krav
og forventninger til kommunikasjon med barnet i den-
ne alderen (11). At barnets begrepsforståelse ikke alltid
samsvarer med ordforrådet, kan vanskeliggjøre kart-
leggingen (10). Helsesøstrene kan gjennom lek få et
bilde av barnets forståelse av språket, noe som vil gjø-
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re det lettere å observere barnets samlede kompetanse. 
SPRÅK 4 er bevisstgjørende fordi foreldre blir gjort
oppmerksom på språkutviklingen, og på hvor viktig
det er at barnet forstår norsk før skolestart. Mødrene
oppfattet ikke at språk var et tema på helsestasjonen
(7). Helsesøstrene mener vi må være enda tydeligere i
å dele kunnskaper om språk med foreldrene. Forel-
drene må taes på alvor da det er de som har hovedan-
svaret for at barnet lærer morsmålet, og de er dermed
med på å bygge broer inn til det norske språket. I et
empowerment-perspektiv handler dette om å bidra til
å styrke folks ressurser, og deres evne til å ta beslut-
ninger (13).
Helsesøstere ved familiesenteret uttrykker ønske om
tettere oppfølging av de tospråklige barna mellom to
og fire år, fordi språket da er i rask utvikling (14). I
denne perioden har de lite oppfølging hos helsesøster. 
I samtaler med annen helsestasjon fremkommer det at
de har brukt SATS i kartleggingen av språk til 2 åring-
er. Dermed har de opparbeidet seg erfaring med en
metode. Resultatet kan bli at barnet og familien får til-
lit til helsesøster og at man får en trygg ramme rundt
kartleggingssituasjonen med språk 4.  
Helsesøstrene i vår undersøkelse har liten kjennskap
til SATS. Ved bruk av SATS kan språkproblemer bli
oppdaget tidlig. Dette vil gi bedre grunnlag for
gjennomføring av SPRÅK 4 og ytterligere bevisstgjø-
ring av foreldrene (1).
Det er ønskelig at helsesøstere skal ha tre dagers opp-
læring i bruk av SPRÅK 4 (2). Helsesøstrene vi har
intervjuet har hatt to dagers opplæring i metoden, og
uttrykker at kunnskapene må komme med erfaring.
Helsesøstere generelt er usikre på vurderingen av
morsmålet til flerspråklige eller tospråklige barn. Det
uttrykkes misnøye over manglende opplæring og in-
formasjon (3).
Det er ingen annen formell opplæring i SPRÅK 4 og
tospråklige barns språkutvikling enn den kommunene
tilbyr. Helsesøsterutdanningen har i liten grad gitt
opplæring i disse temaene (15). Mangel på kunnskaper
får konsekvenser for hvordan metoden brukes og gjør
det vanskelig å henvise til riktig instans (3).

Tverrfaglig samarbeid
Det fremkommer av funnene at åpen barnehage ved
familiesenteret er en viktig arena for barn, men de an-
befaler foreldrene å søke heldags barnehageplass. Ut-
fordringen for familiesenteret er å få familier uten bar-
nehageplass til å bruke åpen barnehage mer. Helsesøs-
trene samarbeider med førskolelærer og tospråklig as-
sistent uten positive endringer i fremmøtet. 80 % av
alle helsesøstrene råder foreldrene til de minoritets-
språklige barna om å søke barnehageplass (3). Spørs-
målet er om kartleggingen bør gjennomføres i barne-
hagen eller på helsestasjonen. Ikke alle barn går i bar-
nehage, men alle barn møter på helsestasjonen, noe
som setter helsestasjonen i en særstilling i møtet med
familien. 
Helsesøster skal ha kunnskap om barns utvikling og
læring, barnespråk, barnekultur, og det å være flerkul-
turell (15,16). Et samarbeid mellom profesjonene vil
styrke kartleggingen av barnets språk. Helsesøstrene

sier de har et nært samarbeid med Pedagogisk fagsen-
ter og kan trekke dem tidlig inn i vurderingen. Peda-
goger uttaler at førskolelærer, tospråklig assistent og
helsesøster i fellesskap kan observere det tospråklige
barnet i samhandling med andre barn og voksne. Det-
te kan gi verdifull informasjon om barnets begrepsfor-
ståelse og evne til kommunikasjon (11). Helsesøster ut-
trykker at ved mangelfull språkutvikling kan mye falle
på plass ved et samarbeid med andre fagpersoner. Bar-
nehageplass er et viktig tiltak. Barnehager der det til-
rettelegges for språkstimulering på både norsk og
morsmål, vil klart gagne mange minoritetsspråklige
barn. De som har et godt utviklet morsmål, vil ha et
godt grunnlag for å lære seg norsk (10, 11). 
I dagens situasjon, der det er mangel på pedagogisk
personell i barnehager, kan imidlertid et slikt samar-
beid by på utfordringer. Hvor hensiktsmessig er da
kartleggingen hvis det ikke er nok fagpersoner å sam-
arbeide med? 
Helsesøstrene mener at SPRÅK 4 gir en god anledning
til å observere andre funksjonsområder de er pålagt å
utføre. Hørsel, syn, motorikk, samspill og konsentra-
sjon kan avsløre problemer som kan ha innvirkning på
barnets språkutvikling (8,16). 
Det framkommer av funnene at 4-årskonsultasjonen
ikke vil ta mer tid fordi de får inn andre observasjoner.
Tidkrevende er det først når barnet må kartlegges flere
ganger, når kartleggingen er vanskelig å gjennomføre,
eller ved avslag på tidligere henvisninger (3). Etter å
ha tatt i bruk SPRÅK 4 er det flere tospråklige barn
enn norske som henvises til PPT (pedagogisk psykolo-
gisk tjeneste) (3). Ved familiesenteret henvises barna til
andre samarbeidspartnere før PPT, fordi deres erfaring
er at mange barn får avslag på søknaden. Evaluerings-
rapporten viser til at samarbeid mellom helsestasjonen
og PPT til tider har vært vanskelig. Fra helsesøstrenes
ståsted skyldes dette manglende informasjon om vi-
dere oppfølging fra PPT. De på sin side er kritiske til
helsesøstrenes kompetanse og metoden SPRÅK 4 (3). 
En god kartlegging avdekker barnets problemer og vi-
dere henvisning er en viktig del av helsesøsters arbeid.
PPT må kunne ta imot barn med språkproblemer for
videre utredning (17). For å styrke språkforståelsen
blant tospråklige barn har departementet kommet med
budsjettforslag, om økte bevilgninger til barnehager
(18). Vi er avhengige av et samkjørt tjenesteapparat, og
må jobbe tverrfaglig for å hjelpe tospråklige barn med
manglende språkkompetanse.

Økonomiske begrensninger i bruk av profesjonell tolk
Det anbefales bruk av tolk til personer som har van-
skeligheter med å uttrykke seg på norsk (8). Samtidig
fraråder Stortingsmeldingen å bruke tospråklige assis-
tenter som tolker (19). Under kartleggingen av språk-
ferdighetene til flerspråklige er foreldrene de viktigste
informantene. De må forklare/oversette spørsmålene
og svarene til barna og være bindeleddet mellom oss
og barna (1, 5). Når foreldrenes norskkunnskaper er
minimale er tolk nødvendig for å få en best mulig vur-
dering av barnets språkutvikling (5).
Bydelenes økonomi gir ulik praksis i bruk av tolk (20).
Kan dette skyldes at ressursene ikke har fulgt bruker-

Helsesøstre Nr. 1 – 2007

63



Helsesøstre Nr. 1 – 2007

64

strømmen av tospråklige ved flytting? 70 % av bruker-
ne på familiesenteret er flerkulturelle, og en stor andel
av dem er tospråklige. Familiesenteret har en høy ter-
skel for å leie inn tolk. Økonomiske begrensninger er
grunnen til at denne tjenesten blir lite benyttet. Helse-
søstrenes erfaring er at minoritetsrådgivere er en res-
surs under kartleggingen av SPRÅK 4. Minoritetsråd-
giver oversetter ikke direkte ord, men fanger opp hele
konteksten. Dette gir et mer helhetlig bilde av situasjo-
nen. Men helsesøstere ved en annen helsestasjon
understreker at de ikke bruker denne fagpersonen i
kartleggingen. Deres erfaringer er at oversettelse og
forklaring i kartleggingen kan gi upålitelige funn. Bru-
kerveiledningen til SPRÅK 4 anbefaler bruk av tolk
hvis foreldrene mangler norskkunnskaper (5). Evalue-
ringsrapporten anbefaler også tolk, og nevner ikke an-
dre oversettelsesløsninger. Bruk av tolk er eneste mu-
lighet for valide resultater (3). Ulempen er at den di-
rekte og spontane kommunikasjonen kan bli svekket
(3, 20). Kompetansen til tolkerne og helsesøstrene er
avgjørende for innholdet i konsultasjonen. Hvis tolken
brukes kun som et redskap i oversettingen, vil barnet
klare å holde fokus gjennom kartleggingen. Slik vil tol-
ken bidra til kvalitetssikring av arbeidet utover det
rent språklige (20). Oslo kommune holder kurs for hel-
sepersonell vedrørende arbeid med tolk. Dette bekref-
ter at det kreves en ekstra kompetanse for å nyttiggjøre
seg av tolken (20).
Tidsbruken ved kartleggingen er lenger hos de to-
språklige barna enn hos etnisk norske, og når det be-
nyttes tolk kan konsultasjonen vare opptil en time (3).
Manglende økonomi på helsestasjonen gjør at helse-
søstrer strekker seg langt i å benytte foreldre og mino-
ritetsrådgivere som oversettere. 

Konklusjon
Vi mener SPRÅK 4 er et anvendelig kartleggingsverkt-
øy hvis brukerveiledningen følges og tidligere nevnte
forutsetninger er til stede. Hvis foreldrene ikke kan
være oversettere, anbefales tolk, noe som krever økte
midler. Resultatene kan bli upålitelige hvis kartleg-
gingen ikke gjennomføres som anbefalt. Helsesøstere
må ha tilstrekkelige kunnskaper om barnets tospråkli-
ge utvikling og de kulturelle aspektene. De må dele
sine kunnskaper med foreldrene, og gjøre dem bevisst
på ansvaret for barnets språkutvikling. Familiesenteret
er en viktig arena hvor helsesøster bør samarbeide
med foreldrene og andre fagpersoner for å avdekke
barnets samlede språkkompetanse. Spørsmålet er om
det er nødvendig å kartlegge alle barn, og om midlene
vil strekke til når alle kommuner innfører metoden. En
tilfredsstillende opplæring av helsesøstre i språk 4 er
viktig, for at de skal kunne gjennomføre en god kart-
legging. Dette får igjen innvirkning for samarbeidet
med andre faginstanser og de henvisninger som skri-
ves. Uriktige resultater av kartleggingen kan føre til
unødvendig bruk av ressurser, økt belastning for bar-
net, og mer bekymring for familien. Vi spør oss også
om midlene til helsestasjonene er riktig fordelt ut fra
bydelens/kommunens andel av tospråklige barn. Er
det tatt hensyn til alle økonomiske konsekvenser ved
innføring av SPRÅK 4?
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Figur 1. Interspråket til flerspråklige barn. (Løntoft 1999)
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1. Aanderaa, Tone Bjørnson  0767 OSLO 
2. Abdulhusein, Jumana 1739 BORGENHAUGEN 
3. Aglen, Bjørg Synnøve 7600 LEVANGER 
4. Agnihotri, Niru 1262 OSLO 
5. Almo, Maria 7030 TRONDHEIM 
6. Angell-Petersen, 7025 TRONDHEIM 
7. Berge, Christine 3080 HOLMESTRAND 
8. Binderø, Isabel Kensland 7900 RØRVIK 
9. Bjørnstad, Anna Helga 

Caro 1487 HAKADAL 
10. Borøy, Tone B. 4640 SØGNE 
11. Breivold, Kristin 7600 LEVANGER 
12. Christensen, Karianne H. 9100 KVALØYSLETTA 
13. Duvsete, Elin 7650 VERDAL 
14. Dybvik, Synnøve Gilje 4041 HAFRSFJORD 
15. Dørum, Sissel 7340 OPPDAL 
16. Eek-Nielsen, Ingunn 

Flannum  3370 VIKERSUND 
17. Evenstad, Berit 9325 BARDUFOSS 
18. Gamst, Annika Torgersen 3057 SOLBERGELVA 
19. Gjerde, Margot Sandnes 

Austrheim 5943 AUSTRHEIM 
20. Gladsø, Torun Borgen Adm. 8900 BRØNNØYSUND 
21. Gundersen, Siv Kristin Nor 9017 TROMSØ 
22. Gunther, Annette Falch 1771 HALDEN 
23. Haga, Elisabet Njord 4028 STAVANGER 
24. Hagen, Ingeborg Braastad 2630 RINGEBU 
25. Haldorsen, Margrethe 4260 TORVASTAD 
26. Hallaråker, Anja Sævik 3960 STATHELLE 
27. Halsos, Eli Mongstad 8178 HALSA 
28. Halvorsen, Marina 

Rønnings   3970 LANGESUND 
29. Hammer, Turid 1344 HASLUM 
30. Handal, Elisabeth M. S. 5350 BRATTHOLMEN 
31. Haugen, Tove Øyfjell 3890 VINJE 
32. Heggdal, Sylvi K. 1472 FJELLHAMAR 
33. Helset, Gunhild Totland 4370 EGERSUND 
34. Henden, Linda Kristin Gjel 0555 OSLO 
35. Hesslevik, Sølvi 5096 BERGEN 
36. Hjort, Anne Doris K. 3928 PORSGRUNN 
37. Holand, May Elin 8029 BODØ 
38. Holmli, Ruth Kari Skjetne 

Bostad  7540 KLÆBU 
39. Hosøy, Berly 5239 RÅDAL 
40. Hunnes, Therese 7040 TRONDHEIM 
41. Inversini, Arnhild 1453 BJØRNEMYR 
42. Jacobsen, Marita 6443 TORNES I 

ROMSDAL 
43. Johannessen, Kristin 5143 FYLLINGSDALEN 
44. Kalvø, Torunn Giske 6052 GISKE 
45. Karlsen, Eva Åsa Margareta 9415 HARSTAD 
46. Kirkerud, Ingjerd 1390 VOLLEN 
47. Kristiansen, Solfrid,  0464 OSLO 
48. Kristiansson, Karin 4022 STAVANGER 
49. Larsen, Astri Mette 6008 ÅLESUND 
50. Larsen, Inger Johannne Kirk 1784 HALDEN 
51. Larssen, Torill Arnes 8540 BALLANGEN 
52. Lauareid, Hilda 0470 OSLO 
53. Lillestølen, Mari 1605 FREDRIKSTAD 
54. Lind, Gudrun Kristine Aas 6200 STRANDA 
55. Ljones, Sølvi Merete 4640 SØGNE 

56. Lohne, Torill 5260 INDRE ARNA 
57. Ludvigsen, Margunn 

Byberg 4317 SANDNES 
58. Lundberg, Hilde Elin Ørsta 6150 ØRSTA 
59. Malmo, Siv 9014 TROMSØ 
60. Melheim, Trude 6770 NORDFJORDEID 
61. Mellemstrand, Oddbjørg 

Vo 4362 VIGRESTAD 
62. Misje, Wenche Irene 0771 OSLO 
63. Mushom, Sigrun 4626 KRISTIANSAND S
64. Myklebust, Monica 6011 ÅLESUND 
65. Mæland, Magnhild 4621 KRISTIANSAND S 
66. Nereng, Lillian V. 0690 OSLO 
67. Normann, Aid Bente 9300 FINNSNES 
68. Nøkleberg, Kjersti 1570 DILLING 
69. Palmesen, Ragnhild 5097 BERGEN 
70. Pedersen, Kate-Mari 6387 VÅGSTRANDA 
71. Pettersen, Hanne Krogstad 7021 TRONDHEIM 
72. Reitan, Anne Brit Aunemo 7600 LEVANGER 
73. Ringstad, Kari Buskenes 2611 LILLEHAMMER 
74. Risa, Christina F. 4365 NÆRBØ 
75. Romslo, Åse 8050 TVERLANDET 
76. Rudiløkken, Stine 2050 JESSHEIM 
77. Rui, Mona Kristin Morken 0590 OSLO 
78. Rusten, Heidi 0590 OSLO 
79. Rødsand, Kristin 7020 TRONDHEIM 
80. Sand, Anne Grete 7036 TRONDHEIM 
81. Skjerdal, Berit Bruflat 6868 GAUPNE 
82. Skjæråsen, Tracey-Ann 5032 BERGEN 
83. Skjørseter, Ann Heidi 8009 BODØ 
84. Skylstad, Eva Britt 6016 ÅLESUND 
85. Solaas, Merete 5440 MOSTERHAMN 
86. Solberg, Kjersti 7670 INDERØY 
87. Solberg, Marie Elise 5093 BERGEN 
88. Solbrekken, Liv Sonja 2890 ETNEDAL 
89. Solstrand, Bente 9015 TROMSØ 
90. Stangeland, Ingeborg 4318 SANDNES 
91. Stavnes, Sissel 7024 TRONDHEIM 
92. Storeide, Elin Benedikte 6065 ULSTEINVIK 
93. Strand, Ragnhild Kristin 8013 BODØ 
94. Strømsnes, Karen Sofie Bjør 7046 TRONDHEIM 
95. Støldal, Hanne Gro 4790 LILLESAND 
96. Støle, Ritha Nicole Malm 5516 HAUGESUND 
97. Sæther, Kristin Marie 1166 OSLO 
98. Sørensen, Anita 8063 VÆRØY 
99. Taklo, Randi H. Kvalsund 6092 EGGESBØNES
100. Thorstad, Marianne 

Westby 0768 OSLO 
101. Thorvaldsen, Lillian 8657 MOSJØEN 
102. Torp, Nina Thorden 1765 HALDEN 
103. Trandum, Nina 0882 OSLO 
104. Trulssen, Unn-Rose 9015 TROMSØ 
105. Tørre, Berit Gunhild 2116 SANDER 
106. Ulvolden, Anne Marie 5018 BERGEN 
107. Urtegård, Tone G. 6052 GISKE 
108. Valøe, Hilde S. 9060 LYNGSEIDET 
109. Vinje, Elisabeth 0478 OSLO 
110. Wahlstrøm, Anna Kristina 7633 FROSTA 
111. Westberg, Siv Hilde 9303 SILSAND 
112. Wise, Gunhild Hauge 1165 OSLO

Velkommen til mange nye medlemmer!
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tips:
• Innføring av kartleggingsmetoden språk 4 i
4-års undersøkelsen
- Et forbedringsprosjekt om kunnskapsbasert tjeneste-
tilbud ved helsestasjonene i Årstad 
Alle helsestasjoner i Norge vil i løpet av 2006 innføre
nye retningslinjer for språk, syn og hørsel. En rekke
kommuner deriblant Bergen har mottatt økonomisk
støtte fra IMDI (Integrering og Mangfoldsdirektoratet)
for særlig å øke fagkompetansen blant helsesøstrene i
språkkartlegging av minoritetetniske barn. Innføring
av språkkartlegging var tema i min prosjektoppgave i
2005 på studiet Kvalitetsutvikling i helsetjenesten,
SEVU, UiB.  Mitt ønske er at erfaringar fra Bergen for-
håpentlig kan komme andre helsesøstre tilnytte i inn-
føringsprosessen. For nærmere opplysninger eller til-
sendt oppgave, kontakt: Toril Økland tlf: 55565160, E-
post: toril.okland@bergen.kommune.no

• Kronisk utmattelsessyndrom eller ME (myal-
gisk encefalomyelitt)
Mange har nok hørt disse betegnelsene, og det har
vært fokusert på diagnosen ME i pressen både i Sta-
vanger Aftenblad og i A-magasinet (nr.48 i des 06)
”Kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom ” er tittelen
på et godt beskrevet informasjonshefte til pasienter,
pårørende og helsepersonell som er vel verd å lese om
en har barn eller ungdom med denne diagnosen. Infor-
masjonsheftet er utarbeidet av Vegard Bruun Wyller,
lege ved barneklinikken på Rikshospitalet. Han har
gjort en studie på denne pasientgruppen. I første om-
gang kan dere få oversendt informasjonen via meg et-
ter avtale med Wyller. Er det noen som har annen erfa-
rings,- eller teoretisk kunnskap dere vil dele med oss
helsesøstre, så ta kontakt på samme epost adresse.
E-post: bhamre@stavanger.kommune.no

• Sorggrupper barn og unge i Stavanger
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten driver sorggrup-
per for barn og unge sammen med diakoner i menig-
hetene, Kreftforeningen og frivillige. Det er og et sam-
arbeid med helsetjenesten for elever i videregående
skoler. Gruppene er aldersinndelt, en for barn 6 -9 , en
for 10-12 og ungdomsgrupper fra 12 år og oppover.
Gruppene har 5-6 deltakere. Det er alltid to gruppele-
dere tilstede. For de minste er det foreldremøte før
oppstart. Informasjon om tiltaket kan fåes hos Åse
Gjengedal Knudsen, Hinna helsestasjon tlf 51912286
(83) 
E-post: aknudsen@stavanger.kommune.no

• Organiser gode nettverk i ditt fylke!
Nettverkgruppen for helsestasjon ungdom og helsetje-
neste for elever i videregående skoler i Sør-Rogaland
har eksistert siden begynnelsen på 90 tallet. Det er mø-
ter to ganger i halvåret og rullerer fra kommune til
kommune for å ha ansvar for den praktiske gjennom-
føringen. Her tas opp tema som berører ungdomshelse
og utveksling av erfaringer samt metodeutvikling. 
For nærmere opplysninger kontakt: in-
grid.andreassen@stavanger.kommune.no

• Helsestasjonslegen er med på barselgrup-
pene:
Vi har tradisjon for at legen er med på et av møtene til
barselgruppene. Deltakerne gir gode tilbakemeldinger
på opplegget. Det er utarbeidet en plan over tema som
legen tar opp. For nærmere opplysninger kontakt:
anne.t.mong@stavanger.kommune.no

• Interessert i sjeldne diagnoser?
FRAMBU er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne
funksjonshemninger.
De senere årene har utfordringene med å nå ut til våre
målgrupper med informasjon om vår virksomhet blitt
stadig større. En intern undersøkelse vi har foretatt vi-
ser at mange brukere opplever sin kjennskap til Fram-
bu som tilfeldig. Dette synes vi er synd! Tilbudet vårt
er gratis for brukerne og har høy nytteverdi for bru-
kere med diagnose, pårørende og fagpersoner. På våre
nettsider www.frambu.no finner dere mer informasjon
om kursene våre og søknadsskjema. Eller kontakt oss
på tlf:  64856000 eller på mail: info@frambu.no

• Gratis materiell om barn og sol
Populær "værplakat" og folder med tips om solbeskyt-
telse. Bestilles på www.solvett.no , telefon 07877 eller
servicetorget@kreftforeningen.no . Kreftforeningen
sender ut så lenge materiellet finnes på lager.  

• Ønsker helsestasjonen sjiraffen Georg? 
Bestill det populære kosedyret samtidig som dere be-
stiller Georg-konvolutter med høydemåler og tegne-
bok. Kun én til hver helsestasjon, så lenge lageret rek-
ker. www.kreftforeningen.no , under Brosjyrer / Felles
bestillingsliste. 

etterlysninger:
• Etterlyser evident basert forskning på metoder for
å lære elever hensiktsmessig stresshåndtering i den

Markedsplassen – tips & etterlysninger



videregående skoler. 
Ta kontakt eller send meg et tips: in-
grid.andreassen@stavanger.kommune.no

• Helsesøster som har arbeidet/eller arbeider som
SLT(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak) koordinator søkes for erfaringsutveksling.
Kontakt Torill I.Midttun,  tlf 41532764 eller send en E-
post til: timi@ha.kommune.no (tidligere SLT koordina-
tor)

• Ønsker erfaringsutveksling vedrørende ”ruti-
ner hvis barn ikke møter til helsekontroll”.
Vi i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Haugesund
kommune holder på med kvalitetssikring av disse ruti-
nene, og ønsker innspill og erfaringsutveksling. Kon-
takt Ingvild Gangsøy tlf 52744110 eller send en E-post
til: ingvild.oppedal.gangsoy@haugesund.kommune.no

Sove hele natten
En håndbok for foreldre om barn og
søvn

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Hilde Lien Kaisen, helsesøster i Stavanger
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfattere: Misvær, Nina/Svatun, Birte/Kolbeinsen,
Birgitte (ill)
Forlag: Cappelen, 2006
ISBN 82-02-24989-9
125 sider

Dette er en oversiktlig og aktuell bok om et stadig
tilbakevendende tema på helsestasjonen!
Å få barn som sover hele natten gjennom er en stor
gave. Men gode søvnvaner kan også læres. Her får du
all informasjon, kunnskap og nødhjelp du behøver!

Boka er skrevet for foreldre som vil ha hjelp til å løse
barnets søvnproblemer, og for de som vil unngå søvn-
problemer hos barnet. Den dekker perioden fra barnet
er nyfødt til skolestart.
Kapittelinndelingen følger barnets alder; 0-6 mnd, 6-12
mnd, ettåringen, toåringen, tre- og fireåringen og fem-
og seksåringen. Hvert kapittel har lik struktur, og be-
skriver hverdagen med barn i aktuell aldersgruppe,
vanlige problemer, det ideelle søvnmønsteret samt en
liste med konkrete råd til hvordan foreldre kan gi bar-
net sitt gode søvnvaner. 
Temaet hverdagsliv tar for seg dagligdagse, praktiske
problemstillinger som kolikkplager, matlyst, pottetre-
ning, oppstart i barnehage/dagmamma og skolestart.

Hvert kapittel gjengir også vanlige spørsmål knyttet til
barn i den aktuelle aldersgruppen og helsesøsters svar,
og er krydret med konkrete eksempler hvor foreldre
forteller om søvnproblemene de opplever og helsesøs-
ters kommentar til historien. Her vil mange foreldre

kjenne seg igjen!
Bokas første kapittel
omhandler fakta-
kunnskaper om
søvn. Her får du en
oversikt over
gjennomsnittlig
søvnbehov i ulike al-
dre, søvnens ulike
stadier, vanlige
søvnproblemer og
årsaker til disse.,
samt en oversikt
over ulike tilstander
som kan forstyrre
barnets søvn.

Siste kapittel gir leseren svar på hvordan de aller fleste
barn kan lære seg å sove godt ved hjelp av helhjertet
innsats fra foreldrene, og gir konkrete råd for å løse
ulike søvnproblemer hos barnet. Kapittelet gir råd for
innarbeiding av gode søvnvaner, og beskriver ulike
metoder som kan brukes for flere av aldersgruppene. 
Kapittelet beskriver søvnkuren i to versjoner; den
strenge Ferbers metode og den litt mykere metoden for
deg som synes den første blir for tøff. Det er ikke så
avgjørende hvilken metode man velger, men forel-
drene må være tilstrekkelig motiverte, konsekvente og
enige.

Etter min mening er dette en lettlest og grei bok. Den
har en oversiktlig oppbygging, og kan tjene som en
grei oppslagsbok når foreldre henvender seg på helse-
stasjonen med spørsmål omkring søvn. Boka gir lese-
ren grunnleggende kunnskap om søvn og søvnproble-
mer, og fremstår som en nyttig bruksbok for små-
barnsforeldre. De ulike alderskapitlene kan leses uav-
hengig av hverandre, noe som nødvendigvis fører til
en del gjentakelser som kan være litt sjenerende når
boka leses i sammenheng.
Boka kan anbefales både til helsepersonell og små-
barnsforeldre som er opptatt av barns søvn!

BOKANMELDELSE
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Landsgruppen av helsesøstre ble i oktober tildelt Bar-
nehelseprisen 2006 av Norsk barnelegeforening og Bar-
neombudet. Dette skjedde under pediatridagene på
Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Barnehelseprisen ble
innstiftet i 2005, og gikk da til Jens Stoltenberg for hans
arbeid i det internasjonale vaksinefondet. I 2006 var det
altså vår tur!

Leder av Landsgruppen Astrid Grydeland Ersvik mot-
tok prisen; et bilde av kunstneren Rolf Nerli.

I begrunnelsen for tildelingen sies det: Landsgruppen
har i 51 år arbeidet utrettelig for barns helse i Norge. Hel-
sestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten er av
stor viktighet og bør løftes opp i lyset.

Helsestasjonen er en sentral byggestein i norsk barne-
medisin. Det er rundt 1200 helsestasjoner i Norge. Opp-
følging av alle nyfødte barn, overvåkning av barnets

vekst og utvikling, støttefunksjon til nybakte foreldre,
informasjon om ernæring, søvnproblemer, kolikkplager
er viktig feltarbeidsoppgaver utenfor sykehus. Spesielt
er dette av verdi for ressurssvake grupper og innvan-
drerfamilier der besteforeldregenerasjonen ikke er til-
stede i Norge. Gjennomføring og markedsføring av vak-
sinasjonsprogrammet er særdeles viktig for å redusere
forekomst av alvorlig sykdom hos barn. Det er viktig at
helsestasjonen har anledning til å følge det samme bar-
net over lengre tid, få innpass og tillit hos småbarnsfor-
eldre og har mulighet til å fange opp avvik og proble-
mer på et tidlig tidspunkt. Det er viktig at helsesta-
sjonstjenesten og skolehelsetjenesten er lavterskeltilbud
som gratis kan nå alle barn. 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har i dag mange
utfordringer og trenger økte ressurser for å kunne gjøre
den jobben de er satt til.
Barn med kroniske vanskelige medisinske problemstil-

Helsesøstre Nr. 1 – 2007

68

BARNEHELSEPRISEN 2006
tildelt Landsgruppen av helsesøstre
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Landsgruppen av Helsesøstre og barneombud Reidar Hjermann.



linger er stadig en utfordring. Nye oppgaver er innvan-
drerbarn, fedmeproblematikk, nye vaksiner og ikke
minst psykisk sykdom rusproblemer og mobbing blant
skoleungdom. 
Helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten er
avhengig av aktiv støtte for å utvikle og opprettholde sin
virksomhet. Helsestasjonsvirksomhet kan ikke rasjona-
liseres bort med spørreskjemaer der foreldre blir sine
egne barns helsesøstre. Opp mot 50 % av unge som rap-
porterer at de trenger hjelp med helseproblemer, søker
likevel ikke hjelp. Skolehelsetjenesten når ikke frem og
trenger økte ressurser. 
Årets barnehelsepris går til Landsgruppen for å gi aner-
kjennelse og støtte til det viktige arbeid som helsesøstre
gjør i det forebyggende helsearbeid for barn. Vi håper
deres innsats vil prioriteres høyere også av bevilgende
myndigheter.

Takketalen fra LaHs leder:
På vegne av NSFs Landsgruppe av helsesøstre vil jeg få
takke for at vi er blitt tildelt Barnehelseprisen 2006.

Vi ser på det som en stor ære, og det er med både over-
raskelse og glede vi tar imot prisen.
Vi er spesielt glade for at dette er en utmerkelse fra to av
våre viktigste samarbeidspartnere; Barnelegeforening-
en og Barneombudet. Barnelegene har alltid vært gode
samarbeidspartnere for helsesøstre, og vi skulle gjerne
hatt et enda tettere samarbeid med dere ut i kommune-
ne.
Vi ønsker barnelegene ut på helsestasjonene, ikke bare
på sykehusene! 
Barneombudet er blitt en etablert og viktig institusjon
som taler barns sak og som lyttes til. De siste årene har
vi samarbeidet blant annet rundt skolemåltidet og med
å sette fokus på mangler i skolehelsetjenesten. Det er en
lang rekke områder vi kan og bør samarbeide om også i
fortsettelsen.
Sammen må vi da vi tre virkelig være et ekte Kinderegg
for barn; tre gode instanser som arbeider og samarbei-
der for at barn og unge i Norge skal ha det best mulig!

Landsgruppen av helsesøstre er Norsk Sykepleiefor-
bunds eldste og største faggruppe, med 51 års virke og
rundt 2400 medlemmer. I enda flere år har helsesøstre
landet over gjort en stor innsats for folkehelsen, og svært
sjelden fått oppmerksomhet i form av pristildelinger!
Helsesøster har gjennom helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten og arbeid med smittevern gitt viktige bidrag til
folkehelsen – ikke minst gjennom vaksinasjon av flere
generasjoner nordmenn og -kvinner. 

Gjennom disse årene har oppvekst- og helsekår for barn
og unge endret seg betraktelig.
Tidligere var det somatikken som sto i fokus for vårt ar-
beid; smittsomme barnesykdommer og vaksinasjon mot
disse, tuberkulosekontroll, ernæring og hygiene, diabe-
tes, allergi/astma osv.osv. En periode var barneulykker
og forebygging av disse en sentral arbeidsoppgave. De
siste årene er det psykisk helse som har hatt hovedfo-
kus, ikke minst gjennom statlige satsninger.

For helsesøstre er hovedutfordringen å ivareta HELHE-
TEN rundt barn, unge og deres familiers helse, og ikke

i for stor grad la oss styre av ”konjunktursvingningene”.
Om de ytre forholdene endrer seg, er de tema barn, unge
og foreldre søker hjelp for nokså uforandret. 
Foreldre vil vite hvor mye mat barnet skal ha og hvor
ofte, hvordan skal de få gode søvnvaner, hvordan skal
de takle trass, hvordan best mulig gi barnet en god og
trygg oppvekst? 
Barnet vil ha hjelp til å trives bedre på skolen og med
venner, det vil vite hvordan det kan forklare mamma og
pappa at det er vanskelig å være barn når foreldrene
krangler, barnet vil snakke med en voksen om savnet av
pappa som det aldri har møtt eller kjent, det vil fortelle
om den gangen det brakk armen i skibakken og måtte
på sykehus! 
Ungdommen vil snakke om hvordan hun kan si nei til
å skulle ligge med kjæresten når hun ikke føler seg mo-
den for det, han vil vite hvordan han kan hjelpe en venn
som er deprimert, eller hvordan han skal bli kvitt alle de
fem kvisene som truer med å ødelegge både selvbildet
og festen samme kveld!
Vi skal være gode både på somatikken og den psykiske
helsen, og ikke minst se at de to henger nøye sammen
og ikke kan splittes opp i to teoretiske enheter. Vi skal
forebygge at små problemer får vokse seg store og van-
skelige, og at de som allerede er født med sykdom eller
andre spesielle behov, får best mulig oppfølging, mu-
lighet til å bruke egne ressurser og en god livskvalitet. 

Helsesøstre skal også representere KONTINUITETEN
og TRYGGHETEN i tjenestetilbudet. Selv om mye har
endret seg, jobber vi fortsatt med barnesykdommer, vi
vaksinerer, vi bedriver tuberkulosekontroll, vi veileder
i forhold til riktig ernæring og fysisk aktivitet, i forhold
til vanlige plager med vanlige barn, og i forhold til mer
uvanlige plager hos noen barn og foreldre.
Vi skal evne å se hvilke ressurser den enkelte har, og
bygge på disse – ikke ha hovedfokus på det som be-
grenser. Vi skal hjelpe foreldre til å stå mot alle krav om
hva de ”må gjøre” for å være gode nok foreldre, men gi
de tro på egen oppdragerevne. Vi skal bidra til at de opp-
lever glede og stolthet over å ha blitt foreldre og ser mu-
lighetene det gir dem, ikke bare å se slitet, søvnløsheten
og begrensningene. 
Vi skal bidra til at flest mulig blir ”selvgående”, og ikke
avhengige av oss eller øvrig hjelpeapparat.
For at barn, unge og foreldre skal ha denne muligheten
for tidlig hjelp til små og store problemer, er det viktig
at helsestasjons- og skolehelsetjenesten som kommu-
nens viktigste lavterskeltilbud til barn og unge, styrkes.
Dette må skje både gjennom en styrking av helsesøster-
tjenesten som er selve ryggraden i tilbudet, og ved en til-
førsel av supplerende kompetanse. Man må ha ressur-
ser til at helsesøster skal kunne treffes på skolen flere da-
ger i uka, ikke dukke opp noen timer hver 14.dag.

Helsesøstre skal ikke minst være barn og unges vakt-
bikkjer og si fra når deres arbeidsmiljø i skolen ikke er
godt nok, når voksne ikke respekterer barndommens
særlige rammer og vilkår, og når barn og unge lever
under forhold som ikke er heldige. 
Til det trenger vi et fortsatt godt samarbeid med dere og
vi trenger modige, tydelige og stolte helsesøstre – og i så
måte er Barnehelseprisen en stor inspirasjon for oss alle!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Toril Økland, ledende helsesøster/enhetsleder for
Årstad bydels helsestasjons- og skolehelsetjeneste i
Bergen kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har snart 100 års
tradisjon i Norge og nær total oppslutning i befolk-
ningen. Det foreligger detaljerte veiledere slik at tje-
nestene blir nokså enhetlig utført i hele landet. Dette
gir Norge et unikt forskningsmessig fortrinn – nesten
ingen land i Verden har en tilsvarende organisering.
Dette fortrinnet blir likevel ikke fullt utnyttet. Nesten
alle helsestasjonene benytter dessuten nå elektronisk
journalsystem, noe som burde danne grunnlag for

kontinuerlig forskning om forekomst av helseplager
og helseatferd, samt effekt av tiltak. Norge har et fors-
kningsmessig fortrinn, og Bergen spesielle fordeler:
• Byen har en stor og  oversiktlig befolkingsgruppe
– I Bergen fødes det ca 3200 barn pr år, hvilket er et
tilfredsstillende tall.

• Befolkningsgruppen er lett å nå
– Omtrent alle familiene benytter seg av helsesta-
sjons- og skolehelsetilbudet. 

• Det er et rikt miljø for forskning, og vilje og ønske
om tverrfaglig samarbeid
– Bergen har betydelig kompetanse både innen
kommunen og innenfor de akademiske institusjo-
nene.

Kompetansesenter for Forebyggende helse-
arbeid blant barn og unge i Bergen

Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Universitetet i Bergen, 
Høgskolen i Bergen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse og 

Barneklinikken, Haukeland sykehus

 Sted: Oslo: Felix konferansesenter
 Tid: 21. mars kl 08:30–15:00

 Sted: Bergen: Auditorium 3, Dragfjellet,
  juridisk fakultet 
 Tid: 22. mars kl 08:30–15:00

 Sted: Trondheim: Trondhjems Arbeiderforening
 Tid: 28. mars kl 08:30–15:00

Pris:      GRATIS! (Bindende påmelding)  

Påmelding innen 5. mars 2007 til: 
  Marianne E. Mathiassen på e-post
  marianne@melk.no eller tlf 23 30 20 10
  Hvis du eller stedfortreder uteblir, etter-
  fakturerer vi kr 495,- for å dekke kostnader 

 

www.melk.no

På seminaret vil du få høre mer
om disse temaene:

• Hvorfor blir noen overvektige?

• Hvilke helsemessige konsekvenser 
 har overvekt?

• Hvilke kostråd gis til overvektige barn?

• Hvilke kostråd gis til overvektige voksne?

• Betydningen av fysisk aktivitet
 for vektkontroll

GRATIS FAGSEMINAR
OM OVERVEKT

Overvekt er et voksende  problem 
både blant barn og voksne. Vi 
 setter fokus på dette viktige 
temaet i årets fagseminar. Nytt av 
året er at vi arrangerer fagseminar 
også i Bergen og Trondheim og 
håper med dette at fl est mulig 
helse søstere skal ha mulighet til 
å komme. 

Møt opp og benytt anledningen til 
å oppdatere deg på dette temaet. 

Velkommen!

OSLO • BERGEN • TRONDHEIM

Kirsti Bjerkan fra PULS
holder foredrag!



• God infrastruktur
– Helsestasjons- og skole-
helsetjenesten drives
nokså likt ved de for-
skjellige helsestasjonene,
og alle benytter et felles
PC-basert journalsystem
(HS-PRO). 

• De helt spesielle forutset-
ningene som organisering-
en av forebyggende helse-
arbeid blant barn og unge i
Bergen kommune og forsk-
ningsmiljøene i Bergen re-
presenterer, vil gi grunnlag
for å hente inn betydelig
ekstern finansiering, både
nasjonalt og internasjonalt,
dersom vi lykkes i å skape
et tverrfaglig og tverretatlig
kompetansesenter.

Hovedmål
Bygge opp et tverrfaglig og
tverretatlig kompetansesenter
for forskning om forebyg-
gende helsearbeid blant barn
og unge.

Delmål 
1. Analyse av tilgjengelige
data fra det elektronisk
journalsystemet (HSPRO)

2. Epidemiologiske studier i
tillegg til opplysninger som
ligger i journalsystemet i
dag.

3. Randomiserte kontollerte
intervensjonsstudier 

Organisering
Kompetansesenteret er pr i
dag under etablering, og inntil
finansiering er sikret, er det
opprettet et interimstyre be-
stående av representanter fra
innstanser nevnt innlednings-
vis.
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For nærmere opplysninger,
kontakt: Toril Økland, 
tlf.: 55 56 51 60, 
E-post: toril.okland@
bergen.kommune.no
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Helsesøsters kompetanse
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik – leder LaH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SINTEF Helse har i samarbeid med Landsgruppen av helse-
søstre og på oppdrag fra Sosial- og heledirektoratet
gjennomført en kartlegging av helsesøstres kompetanse ge-
nerelt og spesielt innenfor psykisk helse. Det ble også
gjennomført et fokusgruppeintervju med sju helsesøstre for å
få frem fyldige beskrivelser av helsesøsters arbeid i forhold
til barn og unge med psykiske problemer.

Svarprosenten ble 60 %, noe som sett fra LaHs side er skuf-
fende. Svarprosenten er imidlertid representativ.
Vi kan ikke gjengi hele rapporten her, men vil trekke fram
noen hovedpunkt fra oppsummeringen:
• De fleste helsesøstre arbeider innenfor flere ulike områder
– vanligst er kombinasjonen helsestasjon og skolehelsetje-
neste.

• Det er liten grad av hele stillinger innenfor de ulike ar-
beidsområdene, og særlig smittevern og reisevaksinasjon
har små stillingsprosenter (68 % har mindre enn 20 % stil-
ling). Også i helsestasjon for ungdom har 60 % slike små
stillingsbrøker.

• 45 % har gjennomført eller er i gang med videreutdan-
ning.

• Videreutdanning i ammeveiledning, veiledning og kon-
sultasjonsteknikk, psykososialt arbeid for barn og unge er
videreutdanninger med høy relevans i praksis.

• 61 % av helsesøstre som ikke har videreutdanning utover
helsesøsterutdanningen, mener at de har behov for det.
Behovet er størst for videreutdanning innen psykososialt
arbeid for barn og unge, og innen familieveiled-
ning/foreldresamarbeid.

• Over 50 % har eller er i gang med en etterutdanning.
• Av de som ikke har etterutdanning, oppgir 45 % at de har

behov for dette – og da særlig innenfor barn av psykisk
syke og barn i risiko for utvikling av adferdsvansker.

• Det er geografiske forskjeller; både mellom kommuner og
fylker på grad av etter- og videreutdanning.

• Årsaker til manglende samarbeid med andre kommunale
instanser overfor barn og unge med psykiske vansker,
oppgis i stor grad å skyldes ulik kultur og mangel på ved-
tak og rutiner for samarbeid.

• Fokusgruppeintervjuet viste at arbeidet med barn og unge
med psykiske problemer, utgjør en stor og økende del av
helsesøsters virksomhet.

• Helsesøstre etterspør kompetanse innen konsultasjonstek-
nikker, både overfor barn, ungdom og foreldre med psy-
kiske problemer. Videre ønsker 40 % økt kompetanse
innen tidlig identifikasjon av barn med psykiske proble-
mer. 

• 25-30 % rapporterer behov for økt kompetanse innen ulike
problemområder relatert til barn og unges psykiske helse.
Selvskading, rusproblematikk, seksuelle overgrep og at-
ferdsproblematikk er de problemområdene der helsesøs-
ter i størst grad opplever å ha mangelfull kompetanse.

Resultatene fra denne undersøkelsen mener LaH blant annet
må få betydning for etterutdanningen for helsesøstre innen
psykisk helse som Sosial- og helsedirektoratet planlegger, og
som Høyskolen Diakonova har fått i oppdrag å utvikle.
Videre mener vi undersøkelsen bekrefter vår teori om at en
stor andel helsesøstre har langt mer utdanning enn 4-årig sy-
kepleier-/helsesøsterutdanning. Samtidig peker den på sen-
trale områder hvor behovet for økt kompetanse er til stede.

Landsgruppen av helsesøstre vil følge opp denne kartleg-
gingsundersøkelsen i samarbeid med fagpolitisk avdeling i
NSF, både overfor styrende myndigheter og helsesøsterut-
danningene.
Vi anbefaler helsesøstre og særlig ledende helsesøstre, å skaf-
fe seg og lese hele rapporten.
Rapporten ”Helsesøsters kompetanse” – nr. A 558, forfattere
Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun
Norvoll,  kan bestilles på www.sintef.no 

Tidlig i 2005 ble jeg kontaktet  av nåværende redaktør av Ut-
posten, allmennlege Petter Brelin. Han lurte på om jeg kunne
skrive en artikkel om skolehelsetjenesten. Jeg hadde da job-
bet i ca ett og et halvt år på Sandbakken barne og ungdoms-
skole, samt Hafslund ungdomsskole. 

Artikkelen ble skrevet for ca ett og et halvt år siden, og jeg
hadde da jobbet der i overkant av et år. Jeg har fått forstå-
elsen av at den er gjengitt i det siste helsesøster-fagtidsskrif-
tet. Den omhandler mine første opplevelser som skolelege.
Artikkelen var ment for andre allmennpraktikere som en for-
maning til å ta initiativ på egen arbeidsplass. 
Jeg fikk den gang tilbakemelding fra den helsesøsteren som
jobbet på Sandbakken barneskole,  at hun var frustrert over
at vi legene ønsket forskjellige arbeidsoppgaver hele tiden.
Noen ba henne gjøre hele jobben med henvisning, for så å
lese avisa mens hun gjorde det, for så å skrive under. Så kom
jeg, som ville noe annet.  Det ble med andre ord selvfølgelig
frustrerende for henne at hun måtte omdefinere sin rolle
hver gang det startet en ny skolelege. Det var altså ikke ment
som noen kritikk av helsesøster, som gjorde alt hun kunne
for at jeg skulle trives. Det var heller ment som et råd om
øket initiativ til legekollegaene mine. 
Jeg skriver også at jeg tok initiativ til å starte smågrupper om

røyking osv. Dette medfører ikke riktighet. Det var i samar-
beid med helsesøsteren på Sandbakken ungdomsskole disse
ideene kom. Hun fikk den enkelte lærer til å plukke ut elever
og skal ha mye av æren for at smågruppene ble så vellykke-
de. 

Jeg forstår at de helsesøstrene som jobber ved de skolene jeg
så klønete navnga i artikkelen føler seg tråkket på yrkesmes-
sig. Når jeg nå leser artikkelen med 2006-øyne forstår jeg at
den kan oppfattes som kritikk til helsesøstrene. Enkelte set-
ninger er rett og slett veldig ”eplekjekke”.  Jeg kan bare be-
klage dette. Det var ikke sånn ment. De helsesøstrene jeg har
jobbet med ved de navngitte skolene er meget engasjerte og
oppofrende i sitt arbeid.  

Bortsett fra de klumsete uttalelsene mine som kunne tolkes
på flere måter, står jeg ved at vi leger må være med på å defi-
nere vår rolle i skolehelsetjenesten. Da helst i samarbeid med
helsesøster, slik at begge faggrupper kan utføre den spiss-
kompetansen de er trenet i. Et spennende spørsmål er:
Trenger man skolelege på både barne og ungdomsskole?
Ikke vet jeg. Jeg trives i iallfall meget godt som skolelege nå!

Kenneth Gutterup

Avklaringer og beklagelser på innlegg om skolehelsetjenesten
sakset fra ”Utposten” nr. 2–2006
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Annonser:
1/1 side 4 farger, på omslagets side 4 8.500
1/1 side 4 farger, på omslagets side 2 eller 3 7.500
1/1 side 4- farger, annen plassering 7.000
1/2 side 4- farger, annen plassering 4.500
1/1 side sort hvitt, felleskatalogtekst 3.000
1/2 side sort hvitt, felleskatalogtekst 2.000 
1/3 side sort hvitt, felleskatalogtekst 1.000

Annonseansvarlig: 
Anita Skjellerud, nestleder LaH,
Øvre Smedbyvei 15, 2870 Dokka
Tlf. priv. 61 11 82 78 – Mobil: 90 20 29 47 
e-post: anita.skjellerud@sensewave.com

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: Juni 2007
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. mai 2007.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere originalbilder eller illustrasjoner som øn-
skes brukt – må disse sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å formidle
det som opptar våre medlemmer. Har du skrevet en oppgave som kan lære oss noe – send
en kopi til redaksjonen. Debattinnlegg, bok- og video-anmeldelser samt nyheter tar vi også
gjerne imot. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.
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Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av bibliotek, høgskoler, institusjoner og firmaer. 
Opplag: 2600.
Pris kr 300,– pr. år.
Bestilles hos: Astrid Grydeland Ersvik, LaH Postboks 272, 
6501 Kristiansund N

Adresse:

Husk å melde fra ved adresseendring til:
Medlemstjenester, Norsk Sykepleierforbund, Boks 456 Sentrum, 0104 Oslo, eller på
medlemstjenester@sykepleierforbundet.no
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Gunn Quamme
Tlf. 22 15 52 63 (priv) 23 20 71 50 (jobb) 
48 05 10 12 (mobil)
gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no
gunnquamme@hotmail.com

Bente Wiborg
Tlf. 22 23 68 97 (priv) 91 80 39 48 (mobil)
bentewiborg@yahoo.com
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2006
OSLO: Gunn Quamme, Frenningsvei 1, 0558 Oslo

tlf. priv: 22 15 52 63, arb: 23 20 71 50, mobil: 48 05 10 12 
e-post: gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no

ØSTFOLD: Rita Eikeland Krogstad
tlf. priv: 64 94 12 56, mobil arb: 95 17 45 35
e-post: ritakrogstad@hotmail.com

AKERSHUS: Torunn Stenstad, Fjellvn. 3A , 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78, arb: 67 92 96 93, mobil:: 48 21 76 35
e-post: toruste@online.no

HEDMARK: Cecilie Ruud Dangmann, Dragonveien 23, 2335 Stange
tlf. priv: 62 58 23 45,  arb: 62 58 52 82, mobil arb: 97 66 89 73, priv: 92 06 97 63 
e-post: cecilie@dangmann.com 

OPPLAND: Rigmor Høye , Postboks 45, 2670 Otta
tlf. priv: 45 66 45 06, arb: 61 70 07 61, mobil: 41 20 64 81
e-post: rigmorhoye@hotmail.com, rigmor.hoye@sel.kommune.no

BUSKERUD: Rita Bjørnstad, Brattbakken 1, 3340 Åmodt
tlf. priv: 32 78 44 08, arb: 32 78 66 70, mobil arb: 90 76 91 73, priv: 41 30 39 05
e-post: rita.bjoernstad@modum.kommune.no

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

TELEMARK: Åse Saxegaard, Marmorveien 44-3931 Porsgrunn
tlf: 35 51 38 02, arb: 35 56 54 90, mobil: 90 77 36 42
e- post: ase.saxegaard@porsgrunn.kommune.no

AUST-AGDER: Britt M. Hansen, Sukkerheia 7, 4816 Kolbjørnsvik
tlf. priv: 37 03 34 26, arb: 37 06 24 00, mobil:90 08 40 65
e-post: britt.merete.hansen@arendal.kommune.no

VEST-AGDER: Irene Hagen, Alvestien 11, 4638 Kristiansand
tlf. priv: 38 04 86 69 / 95 79 11 14, arb: 38 07 59 80
e-post. Irene.hagen@kristiansand.kommune.no

ROGALAND: Nina Hurlen, Myklabergveien 11, 4314 Sandnes
tlf. priv: 51 63 02 38  
e-post: ninahurl@online.no

HORDALAND: Astrid Paulsen, Østre Stiaberget 13, 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27, arb: 56 31 37 20/25, mobil: 48 24 83 64
e-post: astrid.paulsen@fjell.kommune.no; astridherm@hotmail.com

SOGN OG FJORDANE: Grethe Dahl Sandven, Fjellvn. 11, 6770 Nordfjordeid
tlf. priv: 57 86 08 94, arb: 57 88 58 31, mobil: 91 31 49 92 
e-post: gsa@eid.kommune.no

MØRE OG ROMSDAL: Anita Kvalsvik, Åsbygda, 6390 Vestnes
tlf. priv: 71 18 93 55, arb: 71 18 41 94
e-post: anitakvalsvik@yahoo.no

SØR-TRØNDELAG: Guri Giæver Evensen, Håkon Håkonsons g. 7, 7052 Trondheim. 
tlf. priv: 73 52 23 35, arb.: 72 54 62 88, mobil: 91 11 28 29 
e-post: guri-giaver.evensen@trondheim.kommune.no

NORD-TRØNDELAG: Randi Eidem Solem, Skuruvn.3, 7517 Hell
tlf. arb: 74 80 44 46 /74 80 44 40, mobil: 90 89 17 44
e-post: randi.eidem.solem@stjordal.kommune.no / randi.eidem.solem@ktv.no

NORDLAND: Eli Taranger Ljønes, 8100 Misvær. 
tlf. priv: 75 53 93 97, arb.: 75 53 47 98, mobil: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@nlsh.no

TROMS: Elin Johanne Andersen, Bjørklia 18, 9300 Finsnes
tlf. priv: 77 84 11 14, arb: 77 87 50 89
e-post: elinjand@online.no

FINNMARK: Kjerstin Møllebakken, Porsveien 14, 9912 Hesseng
tlf. Privat: 78 99 25 92, arb.: 78 97 76 70 /77, mobil: 95 15 46 70
e-post: kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

Januar 2007: 2496 medlemmer
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Innmelding
Norsk Sykepleierforbunds 
Landsgruppe av Helsesøstre
v/leder Astrid Grydeland Ersvik
LaH Postboks 272
6501 Kristiansund N
eller via vår hjemmeside
på www.sykepleierforbundet.no

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________

Arbeidssted _____________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ____________________  E-post __________________________________________________

NB! Medlemsnummer NSF
___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall ______________________________________________________

Dato ___________________   Underskrift  _________________________________________________

§3 i vedtektene: Medlemskap
I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF, og som har videreutdanning som hel-
sesøster, er sykepleier knyttet til fagområdet, eller er sykepleier under utdanning som
helsesøster.

Årskontingent betales og innkreves av NSF og er på kr 300,–,
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.




