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Kjære helsesøstre!

Et nytt og enda ubrukt år ligger foran oss. Nyttårsskiftet gir
alltid grunn til å tenke tilbake på året som gikk og det som
venter.
2007 var et svært aktivt år for LaH, med deltagelse i mange
arbeids- og referansegrupper, høringer og innspill til statlige
myndigheter. Vi har vært en aktiv og sentral bidragsyter i for-
hold til interne NSF-prosjekt, knyttet til spesialistgodkjenning
og samhandling med kommersielle aktører. En spennende er-
faring var forberedelsen av Landsmøtesak vedr. barn og unge
sammen med flere andre faggrupper – Landsmøtet finner du
omtalt på eget sted i bladet. Vår egen kongress i Arendal ble
en stor suksess på alle måter. 

Helsesøster som leder
I november var det lederkonferanse som sto på agendaen,
også den har fått svært positive tilbakemeldinger fra deltager-
ne.
Et resultat av den er at LaH forsøker å etablere et e-postnett-
verk for ledere. Hovedhensikten er å knytte kontakt ledere
imellom, for felles erfaringsutveksling, støtte og oppmun-
tring.
Deltok du ikke på konferansen, kan du når som helst melde
deg til å stå på dette nettverket ved å kontakte LaH sentralt.
Vi vil vektlegge satsing på våre ledere i handlingsplanen og i
konkrete tiltak gjennom årene som kommer.

Utfordringer fremover
Vi erfarer at arbeidsmengden i LaH sentralt er stadig økende.
NSFs nye forbundsledelse har klart signalisert at de ønsker et
tettere samarbeid med faggruppene og en økt satsing på det
lokale apparatet i organisasjonen. Det betyr at vi bør regne
med enda mer tid til og arbeid med vår rolle både innad i
NSF og utad som en viktig samfunnsaktør. Det krever at vi
velger å prioritere ressurser til dette. På årets generalforsam-
ling vil det bli foreslått en kontingentøkning for å finansiere
økt lederressurs og honorering av andre sentrale funksjoner i
LaH. Det blir opp til deg som medlem å si hva du mener om
dette ved debatt og stemmegivning på GF. Mange opplevde
fjorårets generalforsamling som en maraton, og vi vil sørge
for en langt strammere gjennomføring fra LaH-styrets side i
år.

Lokalt engasjement og fagutvikling
Når dette leses, har jeg som leder hatt gleden av å delta på
årsmøter både i Nordland og Sør-Trøndelag. Det er inspire-
rende og lærerikt å se hvor godt de lokale gruppene arbeider
med faglige medlemstilbud. Dessverre ser ikke alle kommu-
ner nytten av at deres helsesøstre deltar i egen faggruppes ar-
rangementer, og gir derfor ikke fri med lønn til deltagelse på
fagdager eller til arbeid i organisasjonen. Kommunene får
mye igjen for at deres helsesøstre engasjerer seg i egen organi-
sasjon – der holdes man à jour med utviklingen innefor faget
og tjenesten, og man får del i et faglig fellesskap som gir kom-
petanse, glød og lyst til å gjøre en god jobb for barn og unge.
I tider med knappe rammer og ressurser er det en gevinst
kommunene ikke bør undervurdere betydningen av!
Forhandlingsavdelingen i NSF vil i forbindelse med årets
lønnsoppgjør, forsøke å forhandle frem rettigheter for de som
er valgt til ulike verv i faggruppene, både lokalt og sentralt.
LaH ønsker å oppmuntre og understøtte det arbeidet de loka-
le faggruppene gjør. Det er den lokale gruppa som er nær-
mest deg som medlem, og dermed best kan fange opp det
som opptar helsesøstre landet rundt. 

Nå gleder vi oss til på nytt å samle kolleger fra hele landet til
kongress og GF, denne gangen på Hell i Nord-Trøndelag. Hel-
sesøsterkongressen har blitt det viktigste samlingspunktet for
helsesøstre, og jeg håper å se flest mulig av dere på Hell i
april!

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle kolleger til å signere på
nettverket www.reddesmaa.no
Dette er et nettverk som ønsker å sette søkelyset på de minste
barna som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt i hjem-
met. LaH har vært en av støttespillerne i nettverket helt fra
starten. Du kan lese mer om nettverket annet sted i bladet. 
Din signatur betyr mye for at vi skal få oppmerksomhet
rundt dette temaet!

Kristiansund 30. januar 2008

Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Tone P. Torgersen og Øyvind Giæ-
ver, Sosial- og helsedirektoratet
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Hva mener vi med sosiale
ulikheter i helse?
Med ”sosiale ulikheter i helse” forstår
vi her statistiske sammenhenger (kor-
relasjoner) mellom sosioøkonomisk
status på den ene siden, og helse på
den andre. De vanligste målene på
sosioøkonomisk status er utdanning,
yrke eller inntekt – eller ulike kombi-
nasjoner av de tre. Det betyr ikke at
andre uttrykk for eller bestanddeler i
sosial posisjon – som f.eks. kjønn,
geografi og etnisitet – er uinteressante
eller mindre viktige. Men vi forholder
oss her til et forskningsfelt der utdan-
ning, yrke og inntekt er mest brukt. 

Helse kan måles på mange måter, og
de sosiale ulikheter kommer klart og
tydelig fram nesten uansett hva slags
mål vi bruker. Det er for eksempel

klare sosiale ulikheter i ”harde” og
”objektive” helsemål som generell dø-
delighet, spedbarnsdødelighet og for-
ventet levealder. De sosiale ulikhetene
er også store i sykelighet i forhold til
de fleste store sykdomsgrupper – in-
kludert muskel- og skjelettlidelser;
hjerte-karsykdommer; psykiske pro-
blemer, ulykker(!) og kreft. Og det er
klare sosiale ulikheter i subjektive hel-
semål som selvopplevd helse og psy-
kisk helse.

Sosiale ulikheter i helse i
Norge
Figur 1 viser et eksempel på sosiale
ulikheter i helse i Norge. Eksempelet
viser utviklingen av sosiale ulikheter i
dødelighet gjennom tre tiår. På Y-
aksen her ser vi dødelighet for hen-
holdsvis menn (til venstre) og
kvinner (til høyre) mellom 45 og 60
år (dødelighet er rett og slett et mål
på hvor mange som dør i en gitt al-
dersgruppe over et visst tidsrom). På
X-aksen finner vi tre tidsperioder: 70-
tallet, 80-tallet og 90-tallet. Det sosio-
økonomisk målet som er brukt her, er
lengde på utdanning.

Kurvene viser to klare tendenser: På
den ene siden går dødeligheten klart
ned. På den andre siden er forskjel-
lene store og økende. Bildet for
kvinner er noe mer sammenpresset,
siden dødeligheten er lavere blant
kvinner i denne aldersgruppen, men
viser de samme tendensene.

Et annet eksempel (Fig. 2) viser sosial
ulikhet i psykisk helse. Psykisk helse
er her målt etter et spørreskjema-bat-
teri kalt Hopkins Symptom Check
List, og dataene stammer fra helse-
undersøkelsen 2002. Langs Y-aksen
finner vi prosentandelen av de spurte
som hadde en score som med denne
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SOSIALE ULIKHETER I HELSE – EN UTFORDRING
HVOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSE-
TJENESTE HAR EN VIKTIG ROLLE LOKALT

I de siste 10-20 årene har norske forskere gradvis avdekket en dyp
urettferdighet i Helse-Norge: Helsa i befolkningen er systematisk
skjevfordelt i forhold til sosial posisjon. De fleste av oss har sikkert
ant at det er helseforskjeller mellom de aller fattigste og oss andre.
Men sosiale ulikheter i helse er faktisk ikke et rent fattigdomspro-
blem. Vi finner helseforskjeller langs hele inntektsskalaen. De med
høyest inntekt har, statistisk sett, litt bedre helse enn de med nest-
høyest inntekt, som igjen har litt bedre helse enn de med midlere
inntekt. Også videre. Det er dette som menes med at helseforskjel-
lene følger en GRADIENT gjennom hele befolkningen. Denne sosiale
helsegradienten representerer en utfordring for hvordan vi utformer
tiltak for å redusere disse ulikhetene. Med stortingsmelding nr 20
(2006-2007) har regjeringen lagt frem en nasjonal strategi for å re-
dusere sosiale helseforskjeller. Meldingen varsler tiltak for å redu-
sere økonomiske forskjeller, forskjeller i oppvekstvilkår og læring i
skolen, arbeid og arbeidsmiljø, levevaner og helsetjenestebruk. Når
det gjelder helsetjenesten har særlig skolehelsetjenesten blitt pekt
ut som en viktig tjeneste lokalt. I det følgende gis en kort innføring i
hva vi mener med sosiale ulikheter i helse, årsaksforklaringer, tiltak
for å redusere helseforskjellene og litt om skolehelsetjenestens rol-
le.

Figur 1.



metoden klassifiseres som ”betydelige
symptomer på depresjon og angst”.
Langs x-aksen finner vi tre kategorier
av utdanningslengde, samt kjønn.
Som vi ser, er helsegradienten åpen-
bar for begge kjønn; andelen med
symptomer på depresjon og angst
synker kraftig med utdanningslengde.

Mer generelt kan situasjonen når det
gjelder sosiale ulikheter i helse i Nor-
ge oppsummeres i disse punktene:

Ulikhetene er dokumenterte og mar-
kante for de fleste aldersgrupper og
de gjelder for begge kjønn. For noen
helsemål er de mer uttalte blant
kvinner, for andre helsemål blant
menn.
Ulikhetene er store nærmest uav-
hengig av hvordan vi måler sosioøko-
nomisk status, det er markante for-
skjeller både mellom utdannings-, 
yrkes- og inntektsgrupper.
Likeledes er det dokumentert sosiale
ulikheter i helse for en lang rekke for-
skjellige helsemål.
Ulikhetene ser ut til å ha vedvart over
lang tid. En NIBR-rapport fra 1988
viste at forskjellen i levealder (målt i
antall leveår) mellom menn på Oslo
øst og Oslo vest var den samme på
1970-tallet som på 1930-tallet! På
landsbasis ser det ut til at forskjellene
i levealder nå er i ferd med å øke i
Norge.
Endelig danner ulikhetene i helse en
jevn gradient gjennom alle sosioøko-
nomiske ”lag” i befolkningen. Det er

ikke bare slik at ”de
fattige” har dårligere
helse enn oss andre,
de rikeste har litt
bedre helse enn de
nest-rikeste, som
igjen har litt bedre
helse enn de tredje ri-
keste osv.

Årsaker til sosia-
le ulikheter i
helse
Observasjoner kopler
altså sosiøkonomiske
forskjeller med helse.
Hva befinner seg i

midten, hva slags årsaksmekanismer
kopler de to? Norsk og internasjonal
forskning har pekt på en rekke ulike
forklaringer som bidrar til å skape og
opprettholde sosiale ulikheter i helse.
De kan grovt sett deles i fem hoved-
grupper:

En viktig gruppe forklaringer på sosi-
ale ulikheter i helse har med materiel-
le levekår å gjøre. Med materielle le-
vekår tenker vi på våre fysiske omgi-
velser i vid forstand, fra kvaliteten på
drikkevann og luft der vi bor, til det
fysiske arbeidsmiljøet på jobben. For
150 år siden, da en vesentlig andel av
befolkningen hadde et levekårsnivå
som var direkte helseskadelig, utgjor-
de dette trolig en vesentlig forklaring
på de sosiale ulikhetene i helse. Men
selv om størsteparten av befolkningen
i dag lever med en tilfredsstillende
materiell levestandard, er det fortsatt
store sosiale ulikheter i f.eks. arbeids-
miljøbelastninger, boligstandard og
nærmiljø.
En annen gruppe forklaringer på so-
siale ulikheter i helse fokuserer på
psykososiale mekanismer, både på ar-
beidsplassen og ellers. På arbeidsplas-
sen ser kombinasjonen av å ha mange
arbeidsoppgaver og liten kontroll med
dem ut til å ha uheldige konsekvenser
for helse. Tilsvarende er skolen en
sentral mestringsarena for barn og
ungdom. Mer generelt finnes det en
riktignok omdiskutert teori som sier
at det ikke bare er størrelsen på din
egen lommebok som påvirker helsa

di. Også størrelsen på lommeboka di
sett i forhold til naboens spiller en rol-
le. Store inntektsforskjeller utgjør i
følge denne teorien i seg selv en risiko
for helse. Det å bli ekskludert fra sosi-
ale arenaer kan gi negative helsekon-
sekvenser. Kanskje har det for eksem-
pel betydning for dine barns fremti-
dige helse om de ikke har råd til å
delta i de aktiviteter som vennene
deltar i som fotballtreningen, kino,
leirskole, bursdagsselskaper osv.
En tredje gruppe forklaringer er de
såkalte helseatferdsforklaringene. Ulike
typer helseatferd, i første rekke kost-
hold, røyking, fysisk aktivitet og rus-
middelbruk er ulikt sosialt fordelt, og
de påvirker vår helsetilstand. Slike
faktorer utgjører derfor en viktig del
av forklaringen på sosiale ulikheter i
helse. Når det gjelder kosthold, viser
en stadig økende mengde forskning
for eksempel at inntaket av frukt og
grønt øker med økende utdanning,
mens inntaket av fete kjøttprodukter,
helmelk, sukker med mer minker
med økende utdanning. Imidlertid er
det viktig å huske på at slike sosiale
mønstre i helseatferd i seg selv er et
fenomen som krever forklaring, og
særlig når vi skal utforme tiltak er det
viktig å sikte mot årsakenes årsaker. Vi
kommer tilbake til dette poenget.
En fjerde gruppe forklaringer på sosi-
ale ulikheter i helse gjelder helsesek-
toren selv. Selv om helseforskjeller
ikke i hovedsak oppstår i helsetjenes-
ten, kan helsetjenesten bidra til å
svekke eller forsterke slike forskjeller.
Dette er et felt vi vet relativt lite om,
men mye tyder på at det er en sosial
skjevhet i fordelingen av særlig spesi-
alisthelsetjenester. Grupper med kort
utdanning mottar mindre spesialist-
helsetjenester, selv om de jo faktisk er
sykere. Det kan også tenkes at utvik-
lingstrekk som økende egenandeler,
friere behandlingsvalg og utbredelsen
av private helsetjenester og helsefor-
sikringer bidrar til å øke de sosiale
helseforskjellene.
Helserelatert seleksjon er den mekanis-
men som i følge forskningen er den
minst viktige, selv om den for enkelte
grupper kan være viktig nok. Tanken
bak denne forklaringen er at det er
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helsa di som forklarer din sosioøko-
nomiske posisjon, og ikke omvendt.
Seleksjonen, kan man tenke seg, kan
enten være naturlig eller sosial. Nor-
ges første samfunnsforsker, Eilert
Sundt, antydet at genene var forkla-
ringen på de sosiale ulikheter i helse
han beskrev fra Kristiania på 1860-
tallet. Han mente det var et hyppigere
innslag av sykdomsdisponerende ge-
ner jo lengre ned på den sosioøkono-
miske skalaen en beveget seg. I dag er
det få forskere som tror at genetiske
variasjoner og naturlig seleksjon kan
forklare sosioøkonomiske forskjeller i
helse. Genene er godt blandet mellom
sosioøkonomiske grupper. Derimot er
det mye som tyder på at det vi kan
kalle sosial seleksjon spiller en viss rol-
le for sosiale ulikheter i helse. Men-
nesker som av en eller annen grunn
blir syke over en lengre periode kan,
på grunn av måten vi har organisert
samfunnet på, få problemer med å
vende tilbake til jobb eller fullføre
studier. Dermed kan de havne på en
”klassereise” nedover i det sosiale hie-
rarkiet. Denne typen sosial seleksjon
ser ut til å spille en rolle særlig for de
som faller ut av arbeidsmarkedet. For
de brede lag av befolkningen må vi li-
kevel lete etter andre forklaringer på
sosiale ulikheter i helse.

Selv om den relative betydningen av
disse forklaringene diskuteres i for-
skermiljøer, vil de fleste være enige
om at alle forklaringene i større eller
mindre grad bidrar til å skape og
opprettholde sosiale ulikheter i helse.

En tilleggsdimensjon som har kom-
met sterkere inn i forskningen de se-

nere årene, er tiden. Stadig flere studi-
er ser på sosiale ulikheter i helse i et
såkalt livsløpsperspektiv. Dette inne-
bærer at helsetilstanden på et gitt
tidspunkt i livet sees som resultatet av
påvirkingsfaktorer tidligere i livet.
Ulikheter i helse hos voksne i dag kan
for eksempel knyttes til materielle le-
vekår blant barn for en manns- eller
kvinnesalder siden. Noen forskere har
også forsøkt å føre sosiale ulikheter i
helse blant voksne i dag helt tilbake til
påvirkninger de ble utsatt for i foster-
livet – i første rekke knyttet til mors
tobakksbruk og kosthold. Men også
her vil det være viktig å huske på at
de umiddelbare årsakene til uhelse –
som f.eks. dårlig kosthold – må sees
som et resultat av enda mer grunn-
leggende sosiale og økonomiske for-
hold.

Hvordan redusere sosiale
ulikheter i helse?
Gitt dette komplekse og mangedi-
mensjonale landskapet av årsaksfor-
klaringer: hvordan kan vi finne effek-
tive tiltak? Først og fremst er det vik-
tig å slå fast at kompleksiteten og
usikkerheten på dette området ikke
må få forhindre oss i å handle. Selv
om det er viktig å bygge på eksiste-
rende kunnskap der den foreligger,
må vi samtidig ikke unnlate å prøve
ut nye tiltak. Vi vet for eksempel noe
om hva slags tiltak som vil virke ut-
jevnende på kostholdet i befolkning-
en, men vi vet på ingen måte nok om
dette. I mange tilfeller vil den eneste
måten å finne ut mer på være å prø-
ve. Og siden vi vet en god del om
hvordan sosiale ulikheter i helse opp-
står, har vi ikke bare mulighetene til å

forsøke å redusere dem. Vi burde
være forpliktet til det!

Vi kan faktisk avlede to viktige bud-
skap for hvordan vi utformer tiltak
fra gradienten i seg selv: 
For det første, siden gradienten går
gjennom alle sosioøkonomiske grup-
per i befolkningen vil det ikke være
tilstrekkelig med såkalte høyrisiko-
strategier rettet mot utvalgte grupper.
Sosiale ulikheter i helse angår alle så
vi må satse på universelle tiltak som
når alle. Selvsagt er det de med dår-
ligst helse som trenger tiltakene mest
og som trenger sin helse mest forbe-
dret, men  målrettede tiltak kan virke
stigmatiserende og dermed mot sin
hensikt. Generelle velferdsordninger
er ikke-stigmatiserende og bidrar til å
forebygge at mennesker havner i sår-
bare situasjoner. Det betyr ikke at vi
ikke også skal ha høyrisikotiltak rettet
mot de som trenger det mest, men vi
kan ikke bare gjøre det. Universelle
tiltak og målrettede tiltak må kombi-
neres.

For det andre, det faktum at den sosi-
ale gradienten dukker opp over alt
bør dirigere oss i retning av struktu-
relle tiltak fremfor individrettede til-
tak. Det er for eksempel en klar sosial
gradient i røyking i Norge – jo høyere
inntekt, desto færre røyker. Hvis røy-
king bare var et fritt individuelt valg
ville fordeling av røyking i befolk-
ningen være tilfeldig fordelt og ikke
følge inntektsbakgrunn. Når røyking
følger så klare sosiale mønstre betyr
det at det ikke bare er et resultat av
individets frie valg. Røyking handler
ikke bare om et holdningsproblem
hos den enkelte. Det er også en virk-
ning av hans eller hennes sosiale bak-
grunn. Røyking er årsaken til at et in-
divid får lungekreft. Men hva er årsa-
ken til at noen har større sannsynlig-
het for å begynne å røyke? I folkehel-
searbeidet må vi spørre oss om årsa-
kene til årsakene. Vi lurer oss selv hvis
vi tror at røyking og annen helseat-
ferd bare er resultat av mer eller min-
dre velinformerte individuelle valg.
Tiltak for bedre helseatferd eller livs-
stil bør rette seg mot de dypere årsa-
kene til atferd.

FOLKEHELSE
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To enkle eksempler på strukturelle
virkemidler er pris og tilgjengelighet.
En enkel måte å få skoleelever til å
drikke vann i stedet for brus på, er å
bytte ut brusautomaten med en drik-
kefontene. Man minker dermed til-
gjengeligheten på en usunn vare og
øker tilgjengeligheten på en sunn
vare. Pris er også en nøkkelfaktor. I et
ulikhetsperspektiv er det for eksempel
stor forskjell på om en frukt- og
grøntordning kommer med en egen-
andel eller ikke. Dersom den innehol-
der en egenandel, vet vi at den ikke
når de som trenger det mest. En enda
mer grunnleggende faktor er læring i
skolen. Det å henge etter i læringen i
skolen og kanskje falle ut av videregå-
ende skole øker sjansene for ytterli-
gere sosial eksklusjon senere i livet –
et livsløp med opphopning av risiko-
faktorer for helsen. I Norge er det slik
at barnas læringsnivå henger sammen
med hvor lang utdanning foreldrene
har. Vi har sosiale ulikhet i læring.
Denne ulikheten er større enn andre
land vi kan sammenlikne oss med,
som for eksempel Finland. Det vil all-
tid være slik at barn har ulike forut-
setninger for å lære i skolen. Men vi
vet at forutsetningene ikke er sortert
etter foreldrenes utdanningsnivå. Dis-
se ulikhetene er skapt av systemet, og
dermed mulig å gjøre noe med. Skal
vi utjevne sosiale ulikheter i helse, må
vi også være opptatt av at alle barn
får like muligheter til læring.

Sosiale ulikheter i helse kan sees som
sluttproduktet av lange og kompliser-
te årsakskjeder som ofte omtales i
faglitteraturen som en strøm. Noen
determinanter befinner seg opp-
strøms, noen midtstrøms og noen
nedstrøms.

Oppstrøms finner vi de grunnleg-
gende sosiale helsedeterminantene,
slik som oppvekstsforhold, arbeid,
inntekt og boligforhold. Fordelene
med slike oppstrøms-faktorer, sett fra
myndighetenes side, er at de har po-
tensielt stor innflytelse. En vellykket
oppstrøms-intervensjon kan fjerne
problemer lenger nede i strømmen en
gang for alle. Ulempen er at de er

vanskelig å endre. Effektive endringer
i grunnleggende sosiale helsedetermi-
nanter krever gjerne store sosiale re-
former og bred politisk enighet. Tenk
for eksempel på pensjonsreformen.
På den annen side er det mye som
kan gjøres lokalt for å sikre gode opp-
vekstvilkår.

Midtstrøms finner vi de velkjente
miljømessige, atferdsmessige og
psykososiale risikofaktorene som dan-
ner bindeleddene mellom de sosiale
oppstrøms-determinantene og deres
nedstrøms-effekter på helse. Dette er
risikofaktorer med mer eller mindre
velkjente helseeffekter. I visse tilfeller,
som tilfellet for eksempel er med
kosthold, vet vi til og med en del om
de konkrete fysiske og kjemiske me-
kanismene som ligger til grunn. Dess-
uten er det langt enklere å rette tiltak
mot slike midstrøms-faktorer. Imid-
lertid vil tiltak rettet mot risikofakto-
rer midstrøms sjelden være veldig ef-
fektive når den grunnleggende årsa-
ken til problemet befinner seg lenger
oppe i strømmen.

Dette gjelder i enda sterkere grad for
tiltak rettet mot faktorene nedstrøms,
som i første rekke omfatter helsevese-
net. Et rettferdig helsesystem er viktig
nok, men det kan vanskelig gjøre noe
mer enn å redusere effektene av nega-
tive helsedeterminanter lenger oppe i
strømmen. Helsestasjons- og skole-
helsetjenesten og andre forebyggende
tjenester står på mange måter i en
særstilling her. De har sitt fokus opp i

strømmen mot de mer grunnleg-
gende faktorene som påvirker helse.
Slik sett blir disse tjenestene også en
del av oppstrømsfaktorene.

Poenget med dette bildet er i denne
sammenheng at vi trenger å tenke
bredt når tiltak mot sosiale ulikheter i
helse skal utformes. Vi trenger tiltak i
alle deler av strømmen.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en tjeneste som
- når den fungerer som den skal - har
lav terskel og er tilgjengelig både fy-
sisk, økonomisk og sosialt. Egenska-
pene som gjør den tilgjengelig er vel-
kjente for leserne av dette tidsskriftet,
men kanskje viktig å minne andre
om. Tjenesten:
• er gratis,
• har alle barn og unge i skolen som

målgruppe,
• er lokalisert der barn og unge opp-

holder seg
• er et sted barn og unge kan dumpe

innom uten å bestille time
• er et sted barn og unge kan ta opp

forhold av både helsemessig og so-
sial karakter uten at foreldrene
trenger å vite det

• er et sted barn og unge kan gå uten
å føle seg stigmatisert. En ”ufarlig”
henvendelse om en vondt et sted i
kroppen kan være innfallporten til
en samtale om mer følsomme tema
som sosiale problemer eller psykis-
ke problemer.

Dette gjør at tjenesten er avgjørende
både i et individrettet forebyggende
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arbeid og for å fange opp barn i sosial
eller helsemessig risiko på et tidlig
stadium slik at et samlet kommunalt
apparat kan komme tidlig inn med
tiltak både mht. levekår, familiefor-
hold, individuell psykisk og fysisk
helse m.m. 

I tillegg har tjenesten et miljørettet
ansvar i skolen som alle barna vil dra
nytte av.

Det er egenskaper som dette som gjør
at Stortingsmelding nr. 20 (2006-
2007) varsler at regjeringen vil videre-
utvikle og styrke skolehelsetjenesten.
Stortingsmeldingen erkjenner at tje-
nestens kapasitet i mange kommuner
er alt for lav. Dette bør gi grunnlag
for en forventing om en bedre res-
surssituasjon for helsesøstere og an-

dre fagfolk som står på i tjenesten i
landets kommuner.

Bidra som premissleverandø-
rer overfor andre sektorer
Når vi møter den enkelte elev, mor el-
ler far i helsetjenesten er det viktig å
ha med seg en sosial forståelse av de
problemer den enkelte strever med. Et
problem vi møter i helsesektoren er
ofte et resultat av levekår og faktorer
som andre sektorer eller etater påvir-
ker. Som aktører i helsesektoren har
vi et ansvar for å påpeke dette og
være pådriver for at andre sektorer tar
hensyn til helse. Hvis helseproblemer
og/eller problematferd i skolen kan
spores tilbake til vanskelige sosiale
kår, dårlige fritidstilbud, lite aktivitet i
skolen eller svakt kriminalitetsfore-
byggende arbeid i kommunen, er det

helsesektorens rolle å påpeke dette
overfor de som bestemmer i kommu-
nen. I Forskrift om kommunens hel-
sefremmende og forebyggende arbeid
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
heter det i § 2-2 blant annet at: Helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten skal bi-
dra til kommunens oversikt over helse-
tilstanden og de faktorer som kan virke
inn på helsen til barn og ungdom….”,
Helsetjenesten skal på bakgrunn av
denne oversikten medvirke til at
helsemessige hensyn blir ivaretatt av
andre offentlige organer gjennom råd
og uttalelser og ved deltakelse i plan-
og samarbeidsorganer som blir opp-
rettet, jamfør kommunehelsetjeneste-
loven § 1-4. I etterlevelsen av denne
bestemmelsen ligger det uante mulig-
heter for å redusere sosiale ulikheter i
helse.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Hege Bjørnstad, Spesialsykepleier
neonatal
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dette er en liten innføring i
hvem vi på Nyfødt Intensiv på
Sykehuset Buskerud er, og hva
vi har fokus på i avdelingen. 

Barneavdelingen på Sentralsykehuset
i Buskerud ble opprettet i februar
1980 og er dermed en av de yngste
barneavdelingene i landet. Nyfødt In-
tensiv har 12 plasser. Vi har ett kuvø-
serom med seks kuvøseplasser og to
sengerom hver med tre plasser, samt
et akuttrom med to mottaksbord.
Vaktrommet ligger mellom kuvøse-
rommet og sengerommene. Staben
består av spesialsykepleiere med
videreutdanning innen intensiv, bar-
nesykepleie og nyfødtsykepleie, helse-
søstre, sykepleiere, barnepleiere og le-
ger med spesialkompetanse i nyfødt-
medisin. 

På Nyfødt intensiv behandler vi for
tidlig fødte barn og syke nyfødte. Som
hovedregel tar vi imot premature
barn ned til ca.28 ukers gestasjonsal-
der, men tar imot og ferdigbehandler
de som fødes før dette på sykehuset.
Som regel blir mødre som går i fødsel
før uke 28 overført til Rikshospitalet
slik at barnet kan behandles der. Vi
overfører også barna til Rikshospitalet
dersom de er i behov av behandling
vi ikke har mulighet til å gi her, som
høyfrekvent ventilering, inhalert ni-
trogengass, og ECMO, og dersom de
trenger kirurgi eller annen behand-
ling på regionsnivå.

Vår avdeling er stort sett fullt belagt,
men vi har sjelden et overbelegg som
gjør at vi må sende barn fra oss eller

som i uakseptabel grad sliter på per-
sonalet. Ved nyfødt intensivavdeling-
en ved Sykehuset Buskerud har vi de
siste tre årene redusert gjennomsnitt-
lig liggetid per pasient fra i overkant
av 16 døgn til per i dag 11,6 ligge-
døgn. Dette har ikke skjedd ut ifra et
primært ønske om reduksjon i res-
sursbruk, men ut i fra en faglig til-
nærming til hva som er best for bar-
net og familien. Det er i hovedsak tid-
ligere utskrivelse av de premature
barna som står for denne betydelige
nedgangen i liggedøgn. 

Mange av de minste og sykeste barna
hos oss trenger intensivbehandling. Vi
ser at det er en utstrakt og økende
bruk av CPAP behandling de siste
årene, og at vi har færre respirator-
døgn nå enn tidligere. Også bruk av
andre invasive prosedyrer ser ut til å
minke. I tillegg til den rent medisin-
ske behandlingen og overvåkningen,
legger vi stor vekt på pleie og omsorg,
samt ammetrening. Vi sender aldri
premature barn hjem med sondeer-
næring, dersom det ikke er spesielle
kompliserende tilstander som gjør
dette medisinsk nødvendig. Vi forsø-
ker å avslutte sondeernæringen så tid-
lig som mulig i forløpet for å stimu-
lere til munnmotorikk og amming. Vi
har en høy frekvens av amming hos
de barna vi skriver ut. Vi har en svært
lav reinnleggelsesfrekvens hos de bar-
na som utskrives og vi har gjennom
samtaler med foreldrene og pasient-
tilfredshetsundersøkelser et inntrykk

av stor grad av tilfredshet både før og
etter utskrivning. Vi arbeider også
systematisk med samspillet mellom
foreldre og barn. Dette bedrer for-
eldrenes mestrings- og trygghetsfø-
lelse i forholdet til barnet og gjør
hjemreise mindre truende. Vi mener
at våre rutiner med en aktiv holdning
til behandlingen av premature barn
også i ”vokse og spise” fasen er en
vesentlig del av forklaringen på våre
gode resultater med ”tidlig” utskriv-
ning.

Mor-barn-vennlig avdeling
Som den femte avdeling i landet har
Nyfødt Intensiv blitt godkjent som
mor-barn-vennlig. Godkjenningen vil
si at avdelingens tilbud er i henhold
til retningslinjer fra WHO/UNICEF
Baby Friendly Hospital Initiativ og
Mor-Barn-Vennlig Initiativ (MBVI) i
Norge. Sentralt i godkjenningen er et
helhetlig fokus på amming. Godkjen-
ningskomiteen for MBVI skriver i
godkjennelsen at ”Godkjenningen
som Mor-Barn-Vennlig er en tillitser-
klæring. Dette signaliserer at sykehu-
set ønsker å forplikte seg til å opprett-
holde høy faglig kvalitet på arbeidet.
Dette gjøres ved hjelp av gode rutiner
og kontinuerlig arbeid mot å forbedre
seg. De ansatte har lagt ned et betyde-
lig arbeid i å oppnå den standarden
som kreves.” 

Samspillsamtaler
Foreldrene er de viktigste personene
for barnet, og vi jobber for å skape

NYFØDT INTENSIV AVDELINGEN PÅ 
SYKEHUSET BUSKERUD HF

SMÅBARN
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tidligst mulig kontakt og tilknytning
mellom foreldre og barn. Vi har en
psykolog fra Bupa tilknyttet avdeling-
en en dag i uken, i samarbeid med
henne utførte vi i 2004-2006 Sam-
spillprosjektet. Dette bestod i innfø-
ringen av fem veiledningssamtaler
med foreldrene og en undersøkelse av
foreldrenes tilfredshet med tilbudet
og dets innvirkning på deres samspill
med barnet. Veiledningssamtalene er
basert på Vermont-modellen, og er
ment å gi foreldrene større kompe-
tanse i å lese barnets signaler og å gi
det riktig mengde stimuli i forhold til
hva det har ressurser til. Studier viser
stor effekt av slik veiledning til forel-
dre med premature barn med hensyn
til kognitiv utvikling. Det ble utarbei-
det en Samspillsveileder til bruk i av-
delingen samt gitt god opplæring til
de ansatte før prosjektet startet.

Prosjektet har ført til at vi i dag har et
tilbud til om samspillsamtaler til alle
foreldrene som har fått et prematurt
barn født før gestasjonsuke 33. Tilbu-
det innebærer fem individuelle sam-
taler knyttet opp mot barnets evner
til samspill. I løpet av disse samtalene
får foreldrene kunnskap om typiske
kommunikasjonsmønstre hos for tid-
lig fødte barn, slik at de kan lære å
tolke sitt eget barns signaler. Sam-
spillsveilederen er trykket opp i et
hefte slik at alle ansatte på vår avde-
ling har sitt eget eksemplar, i tillegg
har denne blitt bestilt av andre ny-
fødtavdelinger i Norge og er nå anbe-
falt som litteratur i opplæring av bar-
ne- og ungdomspsykiatere. Vi har
undervist om Samspillsamtalene på

andre avdelinger rundt om i Norge.
Dette er et tilbud vi er stolt av å kun-
ne tilby foreldrene og vi deler gjerne
våre erfaringer og produkt med an-
dre.

Vekst og utviklingsprosjektet
I september 2005 startet avdelingen
opp Vekst og Utviklingsprosjektet –
en systematisk studie av vekst og ut-
vikling hos premature barn innlagt i
en nyfødt intensivavdeling. I løpet av
en treårs periode vil vi registrere be-
handlingsforløpet hos premature og
hendelser relatert til dette for barn
født før uke 34 (ca.200 stk). Barna vil
følges fra fødsel til og med 18 mnd
korrigert alder.  

Mye forskning har vært gjort på akut-
te og dramatiske tilstander i nyfødt-
medisinen. Imidlertid består det mes-
te av belegget og ressursbruken ved
en nyfødtavdeling av premature barn
som skal vokse, lære å spise og stabili-
seres med hensyn til respirasjon og
sirkulasjon. Det er lite systematiske
studier av hvordan dette skal
gjennomføres på optimalt vis for bar-

net og foreldrene, og med hensyn til
avdelingens ressursbruk. Det er derfor
svært ulike rutiner og oppfatninger av
hva som er ”optimal behandling” fra
avdeling til avdeling. Vi ønsker med
dette prosjektet å systematisere vår
metode for behandling i vokse- og
spisetreningsfasen med registrering av
både tiltak og respons fra barnet, som
liggetid, gestasjonsalder ved hjemrei-
se, reinnleggelse, ammefrekvens ved
utreise og etter utskriving, og vekst
etter utskrivning. Vi håper dette kan
si noe om langtidseffektene av vårt
behandlingsopplegg. 

Erfaringen fra prosjektet er så langt
en inklusjon av 83 pasienter. Prosjek-
tet har allerede gitt oss ny innsikt ved
at vi har sett at det er forskjeller
mellom hva vi tror vi gjør og hva vi
faktisk gjør. Det har ført til en bedret
systematikk og øket oppmerksomhet
blant hele avdelingens personale hvor
disse stadig kommer med nye innspill
til endringer og justeringer på vår
praksis. Tallene fra Vekst og utvik-
lingsprosjektet viser blant annet gode
ammetall ved utskriving og 4 måne-
ders korrigert alder, men viser også at
de som slutter å amme barna etter ut-
reise gjør det i de første ukene etter
hjemreisen. Vi vil derfor fokusere mer
på hvordan vi kan forberede mødrene
bedre før hjemreise og om vi kan til-
by mer hjelp i denne perioden.

Kengurumetoden
I april 2006 deltok avdelingsoverlegen
og fire sykepleiere på en konferanse
om ”Kenguru vård” i Uppsala, Sveri-
ge. Der har de innlemmet Kenguru-
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metoden i sin avdeling, og er et fore-
gangssykehus på dette området. I vår
avdeling ser vi at de premature barna
ofte er ute hos mor/far og får hud-
kontakt i flere lange perioder hver dag
mens de ligger i kuvøse. Dessverre ser
vi at de ofte blir liggende mer i seng-
ene sine med klær på når de blir stør-
re. Med vårt fokus på samspillet
mellom barn og foreldre, og amming,
ønsker vi å sette et større fokus på
barnas behov for hudkontakt også i
denne perioden, og har sydd egne sjal
som kan brukes til bæring av barnet.
Meningen er at barna blir båret hud-
mot-hud og mødrene kan bevege seg
mer fritt rundt i og utenfor avdeling-
en med barna sine. Ifølge WHO vil
slik kontakt gjøre barna mer stabile,
de holder temperaturen bedre, og det
kan øke ammefrekvensen. Mødrene
som har prøvd ”kengurusjalene” med
sine barn er veldig fornøyde. 

Oppholdsrom og hybler
Vi oppfordrer foreldrene til å være så
mye som mulig sammen med barnet
sitt og ta del i den daglige pleien av
barnet. Foreldrenes mulighet til dette
kan være avhengig av faktorer ved
foreldrenes livssituasjon ellers, som
søsken, jobb, sykdom hos mor etter
fødselen og deres bosituasjon. Vi øn-
sker å ha hele familien til den nyfødte
som fokus for vår pleie og behand-
ling. 

De fleste foreldrene bor i starten av
oppholdet på barselavdelingen i 3.eta-
sje, disse har blant annet 8 foreldre-
rom der far kan bo sammen med mor
i barseltiden. Foreldre som bor i nær-
området ønsker ofte å bo hjemme i
en periode, og heller flytte inn på våre
foreldrerom når det nærmer seg ut-
skrivelse av barnet, og det ofte må
ammes hele døgnet. Vi disponerer tre
hybler til forelderovernatting i Welha-
vensgate, som er tilknyttet sykehus-
blokken via en glassovergang. Vi har
én barnestue rett utenfor avdelingen
og vi får i 2007 tre foreldrerom i
8.etasje. De nærliggende rommene er
prioritert foreldre som kan ta barnet
sitt med på rommet i perioder av
døgnet, de blir fortsatt sett godt etter

av de ansatte på Nyfødt Intensiv.

Vi har også anledning til å benytte
inntil fire sengeplasser på barnepost 2
dersom belegget der tilsier det. Barne-
post 2 ligger i samme etasje som Ny-
født intensiv. Dette er et tilbud til de
som kanskje trenger litt mer tid med
barnet sitt før de drar hjem, og vi har
blant annet tilbudt tvillingmammaer
et opphold her for at de skal ha tid til
å etablere ammerutiner skikkelig før
de drar hjem. Barna blir da fulgt opp
av de samme legene som under opp-
holdet på nyfødt og av pleiepersona-
let på barneposten. 

Det er eget oppholdsrom med TV og
spisestue tilknyttet avdelingen. Der
finnes brødmat og pålegg for forel-
drene hele døgnet.  Middag får forel-
drene utlevert i kantinen i 1.etasje,
der får de også halv pris på andre va-
rer.  

Prematurpoliklinikken
Barn som har vært innlagt på Nyfødt
Intensiv får beskjed at de kan ringe
avdelingen dersom de
har spørsmål etter ut-
skrivelsen. Dersom
barnet har vært veldig
prematurt eller sykt,
kan foreldrene i 2
mnd etter de kommer
hjem ringe avdelingen
og får snakke med sy-
kepleier eller barnele-
ge. Da kan de eventu-
elt komme direkte til
avdelingen i stedet for
å kontakte legevak-
ten/fastlege dersom
barnet trenger tilsyn. 

I september 2005
startet vi Prematurpo-
liklinikken, et oppføl-
gingstilbud for de med
barn som er født før
uke 34. En sykepleier
med videreutdanning
innen intensiv og hel-
sesøsterutdannelse har
20% av sin stilling
knyttet til denne. Før-

ste året var dette en del av Vekst og
utviklingsprosjektet og således finan-
siert gjennom dette, men evaluering-
en har vist at det er behov for dette
tilbudet og vi har valgt å fortsette
med Prematurpoliklinikken som et
fast tilbud. 

Foreldrene får informasjon om tilbu-
det og kan ta direkte kontakt med
Prematurpoliklinikken dersom de har
spørsmål. Sykepleier tar kontakt med
alle foreldre i løpet av den første uken
de er hjemme, og avtaler videre etter
behov. De blir tatt inn til samtale (evt
ringt opp dersom stor avstand til sy-
kehuset) rundt termin, foreldrene blir
også kontaktet ved 4, 10 og 18 mnd
korrigert alder, og det blir utført ASQ
scoring ved 10 mnd alder. Barn som
har fødselsvekt under 1500 gram eller
av andre årsaker trenger mer oppføl-
ging blir fulgt opp av Barnepolikli-
nikken ved lege og fysioterapeut, og
eventuelt av Habiliteringsteamet.

SMÅBARN



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Åse Mary Berg, spesialrådgiver/
helsesøster. Enhet forebyggende inn-
sats – Kreftforeningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Overvekt er i ferd med å bli den
største helsetrusselen som kan
forebygges. Særlig alvorlig er
det at mange barn og unge ram-
mes. Det er av avgjørende be-
tydning at barn tidlig får gode
levevaner. Her har vi alle et an-
svar – foreldre, helsestasjon,
barnehage og skole, sentrale og
lokale myndigheter og folkevalg-
te politikere. Frivillige organisa-
sjoner kan bidra som informa-
sjonskanal og arena i dette vikti-
ge folkehelsearbeidet – enten
det dreier seg om kosthold eller
fysisk aktivitet. Alle må bidra og
delta. Det gjelder samfunnets
viktigste ressurs – våre barn.

Kostholdsundersøkelser blant barn og
unge viser at svært mange har et kost-
hold med for mye sukker. Blant fjer-
de- og åttendeklassinger spiser ni av ti
elever mer sukker enn anbefalt. Nor-
ske barn får i seg minst 37 kilo sukker
i året, noe som hovedsakelig skyldes
et stort forbruk av brus, saft og godte-
rier. Type 2 diabetes som før rammet
kun voksne, rammer nå helt ned i
barneårene.

Omtrent halvparten av norske menn
er overvektige og en fjerdedel av nor-
ske kvinner er det. Det mest alvorlige
er imidlertid at vi allerede hos barn
ser en alarmerende økning i kropps-
vekten. Altfor få har tatt inn over seg
at konsekvensene av overvektsbølgen
er økt forekomst av sykdom. Snus
ikke utviklingen vil barn i dag leve
kortere enn sine foreldre. 

At vektkurven går i gal retning hos
både barn, ungdom og voksne finnes
det mange forklaringer på. Aldri har
det vært lettere og rimeligere å leve
usunt og aldri har det vært lettere å
unngå fysisk aktivitet. Produsentene
bruker milliarder av kroner på å re-
klamere for halvfabrikata og ferdig-
lagde produkter med lav pris – fordi
det er de som selger best. Dessverre er
det også de mest usunne produktene. 

Som foreldre må vi ta ansvar for at
maten vi gir våre barn sikrer et sunt
og godt kosthold. Vi kan ikke forlange
eller tro at barna selv skal kunne ta de
sunne valgene. Barn er prisgitt de
voksnes holdninger og kunnskap om
god ernæring og sunne levevaner.
Derfor må vi voksne gå først i rekken
og være rollemodeller for barna, både
i forhold til sunn kost og det å være i
fysisk aktivitet. Selv om vi har råd til
å kjøpe de største iskremene, må det
skilles mellom lørdag og hverdag. Det
er ikke og bør ikke være lørdag hver
dag. 

Myndighetene må i langt større grad
enn i dag bruke prispolitiske virke-
midler for å gjøre det lettere for folk å
velge sunnere matvarer. Godt kost-
hold handler om holdninger og
kunnskap om god ernæring, men
også om økonomi. Regjeringens
handlingsplan for bedre kosthold i
befolkningen har to hovedmål – å en-
dre kostholdet i tråd med helsemyn-
dighetenes anbefalinger og å redusere
sosiale forskjeller i kosthold. Viktige
forutsetninger er bedre tilgjengelighet
og en prispolitikk som sikrer at det
sunneste også er det billigste. Det
handler også om mer og bedre infor-
masjon, symbolmerking av sunne
matvarer og markedsføring. 

Helsestasjon, barnehage, SFO og skole
er steder både barn og unge og forel-
dre har et forhold til. Tiltak på disse
arenaer er avgjørende for å sikre den
oppvoksende slekt en sunn livsstil.
Skolemåltidet, som i mange land har
en mye sterkere stilling enn her, må
bli standard også i alle norske skoler.
Gratis frukt til elevene i grunnskolen
er et viktig steg på veien. Det er posi-
tivt at revidert nasjonalbudsjett sikrer
gratis frukt til ungdomsskoleelever. 

De positive virkningene en ser av gra-
tis frukt til elevene, er at det fører til
reduksjon i forbruket av brus og god-
terier. Men det må være klare ret-
ningslinjer og krav til kvalitet – både
for skolefrukt og skolemåltid. Skolene
bør sørge for at det kuttes opp og la-
ges fruktfat til alle klasser. Hvis ikke
skolefruktordningen oppleves som at-
traktiv, kan brus og boller igjen bli
det foretrukne. Kostforum er veldig
glade for at det nå foreslås å lovfeste
skolefruktordningen. For at ordning-
en skal virke mot sosial ulikhet i
helse, må den være gratis og omfatte
alle. Det samme må gjelde for et mål-
tid i skoletida – et måltid bestående
av gratis brødmat, melk, frukt og
grønt for alle elever.

Ved å la et sunnere kosthold gå hånd i
hånd med mer fysisk aktivitet kan vi
sikre barn og unge en aktiv og sunn
livsstil. Helsesøstrene på helsestasjon
og i skolehelsetjenesten har en viktig
rolle i dette arbeidet. Myndighetene
må legge til rette for et godt skolemål-
tid og at barn og unge kan være akti-
ve på skolen og i fritiden. Handling
og ikke bare ord må til for å bekjem-
pe at stadig flere barn og unge utvik-
ler fedme på grunn av usunt kosthold
og økt inaktivitet. 
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Kostforum, som er en sammenslutning av Kreftforeningen,
Norges Diabetesforbund, Nasjonalforeningen for folke-
helsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Nor-
ges Astma og allergiforbund, jobber nettopp for dette.
Kostforum arbeider helsepolitisk for at det skal bli lettere å
ta de sunne valgene, og prioriterer blant annet følgende
fem saker: 
• Gratis skolefrukt til alle elever i grunnskolen
• Prispolitiske virkemidler for å gjøre sunne alternativer

billigere
• Styrke mat- og helsefaget i skolen
• Innføre symbolmerking på matvarer
• Fremme et sunt kosthold i befolkningen

Organisasjonene i Kostforum arbeider også for å infor-
mere om sunn livsstil og tilbyr et bredt utvalg helsefrem-
mende aktiviteter.

Vinterlyset er vakkert. Foto: Rita Bjørnstad.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved helsesøstrene Laila Fossholt, Heidi
Vikan og jordmor Marit Tabutiaux
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Drammen kommune ved Fjell helse-
stasjon hadde i perioden 2001-2003
prosjektet ”Kvinner i dialog”. Prosjek-
tet ble drevet med midler fra UDI og
Drammen kommune. Vi samarbeidet
med det nasjonale OK- prosjektet
(Omsorg og Kunnskap).

Hovedmål for prosjektet var : Å fore-
bygge kvinnelig omskjæring.
Delmål: Øke kunnskap og bevisstgjø-
ring i det profesjonelle miljøet. Øke
bevissthetsnivået hos dem det gjelder
i forhold til omskjæring. Utarbeide
tiltak i forhold til det forebyggende
arbeidet for målgruppen gravide, for-
eldre med barn og unge. 

Fjell betegnes som en drabantby i
Drammen med ca. 6000 innbyggere.
Ca.3500 bor i blokkbebyggelse. Inn-
byggerne representerer 25-30 etninske
grupper. De fleste er muslimer. 80%
av fødslene som blir meldt til Fjell
helsestasjon er av minoritetsgrupper.

Kvinnelig omskjæring/
kjønnslemlestelse
Kvinnelig omskjæring oppfattes
mange steder som en viktig kulturell
skikk. Inngrepet kan medføre betyde-
lige fysiske og psykiske skader for jen-
ter og kvinner. Selv om flere land ar-
beider mot denne praksisen, blir jen-
ter fortsatt utsatt for omskjæring.
WHO anslår at ca. 130 millioner jenter
og kvinner er blitt omskåret, og om lag
2 millioner omskjæres hvert år. (2)

I hvilken alder blir jenter omskåret?
Ulike kulturer har ulike tradisjoner
for når inngrepet foretas. Praktiske

forhold innvirker også på tidspunket
for omskjæringen. Utsatt aldersgrup-
pe kan derfor være  0-20 år.

Definisjoner 
"Kvinnelig omskjæring er en fellesbe-
tegnelse på ulike typer og grader av
inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes
helt eller delvis eller påføres annen va-
rig skade, og som foretas av andre årsa-
ker enn medisinsk nødvendig behand-
ling." (1)

Kvinnelig omskjæring eller kjønns-
lemlestelse (på engelsk Female Geni-
tal Mutilation) har samme betydning.

Begrepene kan i flere tilfeller virke
fremmed på de det gjelder. Ovenfor
klienter kan begrep som lukket eller
igjensydd være mer forståelig.

Ulike typer inngrep:
Kvinner kan bli omskåret på flere for-
skjellige måter - avhengig av den kul-
turen hun tilhører - og den enkelte
omskjærers praksis.

Det er vanlig å skille mellom to ho-
vedtyper inngrep:
1.Inngrep som fjerner deler av

kjønnsorganet. Inngrepet fjerner
vev fra klitoris og de indre kjønns-
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leppen. Hvor mye som fjernes og
hvordan varierer. Dette omfattes av
WHO’s kategori I og II. 
Slike inngrep kalles bl.a. for: Klito-
ridektomi, Excision, Sunna, Tahara,
Tahoor. 

2.Inngrep som syr sammen: Man
fjerner eller skraper vev fra de ytre
kjønnsleppene slik at disse kan syes
sammen. På denne måten dannes
det et segl av hud som dekker store
deler av kjønnsorganet, inklusive
skjeden. Dette omfattes av WHO’s
kategori III. 
Slike inngrep kalles bla. Infibula-
sjon, Faraon, Sudanesisk omskjæ-
ring. 

Noen steder sys bare de indre kjønns-
leppene sammen – noe som noen ste-
der kalles infibulasjon og noen steder
”sunna” eller klitoridektomi. I noen
tilfeller kan både indre og ytre
kjønnslepper syes sammen, eller gro

sammen spontant. Hvor tykt hudla-
get som utgjør infibulasjonen varie-
rer. Noen ganger har infibulerte
kvinner helt intakt og uskadet klitoris
og små kjønnslepper under hudseglet. 

”Bare litt …” 
Noen har blitt fortalt at det inngrepet
som mange kaller ”sunna”, ”tahoor”
eller ”tahara” ikke skader noen ting.
Slik er det ikke i praksis, bare i teori-
en. Hvis noen bestiller en slik om-
skjæring vil det i nesten alle tilfeller
bety at hele klitoris og de indre
kjønnsleppene fjernes.   

Såkalt ”symbolsk prikking” eller fjer-
ning av mikroskopiske mengder vev,
finnes så godt som ikke i praksis. Det
er derfor ikke et reelt alternativ. 

Alle deler av kvinners kjønnsorgan er
nyttig. De har en funksjon. Hvis man
fjerner eller skader noe av dette, kan
naturlige funksjoner forstyrres.

Konsekvenser etter omskjæ-
ring:

De psykiske traumene etter omskjæ-
ring varierer. Alder, omfang av inn-
grepet, hvor det ble gjort og forholdet
til familie og venner påvirker etter-
virkningene.

Det  å bli fysisk holdt fast i denne situ-
asjonen, ser ut til å forsterke følelsen av
maktesløshet og overgrep. ”Det gjør så
vondt, og du har lyst til å flykte. Men
du kan ikke. Du sitter helt fast.” (2)

Fysiske konsekvenser:
Akutte komplikasjoner kan være
blødninger, sjokk, ekstrem smerte, in-
feksjoner, - brudd og andre skader
fordi jenta må holdes hardt.

Senkomplikasjoner:
• retensjonscyster – forårsaket av talg
• smerter under samleie
• smerter i genitalia – gangvansker
• infertilitet –  etter for eks infeksjo-

ner
• HIV – hepatitt
• recidiverende abscesser i vulva
• bekkeninfeksjoner
• keloid – arr – muskelknuter – svul-

ster på nervesystemet
• kronisk urinveisinfeksjon
• langvarig miksjon (- kvinnene går

ofte uten truse – urinen kommer
ut senere og renner nedover)

• stendannelse i vagina, utflod 
• hæmatokolpos -blod blir stående i

vulva
• psykiske traumer – anderledeshet,

mindreverdighet, tapsfølelse og
sorgreaksjon

• psykoseksuelle problemer
• sosiale problemer

Komplikasjoner forbundet med fød-
sel:
• forlenget utdrivningstid
• flere rifter
• fistler
• oversett / forsinket diagnose kan

gjøre det umulig å eksplorere / ka-
teterisere

• økt risiko for asfyxi
• økt fare for hjerneblødning hos

barnet
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Norsk lov:

Prosjektet ”Kvinner i dialog” 

Tiltak i prosjektperioden
Hvordan nådde vi målgruppen  
Mødregrupper av somaliske kvinner
var første trinn i prosessen. I samar-
beide med Fjell skole inviterte vi til
mødretreff både på dagtid og kvelds-
tid. Erfaringen vår var at det var van-
skelig å etablere en stabil gruppe til
tross for at invitasjonen ble utført
skriftlig , muntlig og pr. telefon.
Vi lykkes med å komme i dialog med
60% av de inviterte kvinnene.
Dette ble starten på et mer organisert
prosjekt i samarbeid med det sentrale
OK-prosjektet mot kvinnelig om-
skjæring.
Afrikansk kvinnefest med musikk,
dans og kunnskapsformidling ble ar-
rangert på Fjell bydelshus. Her ble det
bra oppmøte. Innholdet i festen var
foredrag fra OK prosjektet ved Safia
Abdi om omskjæring. Med invitasjo-
nen til fest var det lettere å nå mål-
gruppen. Vi arrangerte to slike fester
og oppnådde kontakt med 40 kvinner
til sammen.
Videre var vårt mål å nå faggrup-
pene i Drammen.Det ble arrangert
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fagseminar for helsepersonell i byen,
helsesøstre , legevaktens personell og,
legesentrene.
Fjell barneskole og Galtetrud ung-
domsskole  i vårt nærmiljø fikk kurs-
kveld for alle lærerne.
Videre inviterte vi til samarbeide med
nabokommmunene Hurum, Lier,
Sande, Svelvik og Nedre Eiker. Det ble
arrangert en kursdag på Fjell for na-
bokommunene.
Kurs for  fagpersonell og for de det
gjelder, ble holdt av OK prosjektet
ved Safia Abdi.  Kunnskapsutveksling-
en kom fra en Afrikansk kvinne, som
visste hva hun snakket om. Dette var
vesentlig for at kursene ble vellykket
og godt mottatt.160 fagpersoner del-
tok til sammen.

Informatørkurs i regi av Ok prosjek-
tet
Dette var et kurs for interesserte fra
Oslo og omegn våren 2003.Tema var
kvinners helse og med vekt på hold-
ningsskapende arbeide i forhold til
temaet omskjæring. Målet var å sko-
lere en gruppeleder og en veileder
sammen til å starte samtalegrupper
for kvinner fra afrikanske land.En
helsesøster fra Fjell og en afrikansk
kvinne deltok på kurset med tanke på
å starte en gruppe. Det ble laget et
eget veiledningshefte til bruk i disse
samtalegruppene. Hefte inneholder et
opplegg om kvinners helse, og livet i
et annet land, som går over 8 kvelder
á 2 timer. På Fjell helsestasjon kom vi
dessverre ikke i gang med grupper,
fordi den afrikanske kvinnen som ble
utdannet veileder, flyttet fra Dram-
men. Men helsesøster som deltok på
kurset mener at disse gruppene vil
være et meget viktig forum for kunn-
skapsformidling og holdningsska-
pende arbeide blant kvinnene selv. 

Prosedyrer som ble utarbei-
det i prosjektperioden
Prosedyre for jordmor i svanger-
skapsomsorgen

• Jordmor tar opp temaet omskjæ-
ring ved første svangerskapskon-
troll. 

• Bruk enkle ord / begreper som
”lukket” – ”åpnet”

• Tolk – kvinnelig – brukes ved be-
hov

• Eks: ”Jeg vet at kvinner fra ditt
land ofte er omskåret. Hvordan er
det med deg?”

• Er hun omskåret – så får hun til-
bud om en skånsom undersøkelse
for å vurdere omfanget

• Ved behov blir kvinnen henvist til
fødepoliklinikk for vurdering

• Evt. Åpning bør skje i andre tri-
mester i svangerskapet

• Det noteres på Helsekort for gravi-
de om kvinnen er omskåret og
hvilke tiltak som er gjordt

• Kvinnen informeres under svang-
erskapet om loven mot omskjæ-
ring. Det tas opp til diskusjon
hvordan hun og familen tenker å
forholde seg hvis hun får en datter.
Gi henne brosjyren ”Vi er OK”.

Prosedyre mot omskjæring
av jenter inn i helsestasjons-
programmet

Lege: Barnet 6 uker
Obs. omskjæring av jenter.
Helsesøster: Barnet  8 uker
Helsesøster gir informasjon om
loven og skadevirkning.
Se barnet uten bleie.
Samtale med foreldrene om ferie-
turer til utlandet/hjemlandet.
Gi foreldrene støtte på å stå i mot
press fra familien i hjemlandet.
Journalnotat er viktig for oppføl-

gingsamtalen.

Lege: Barnet 6 mnd.
Obs.omskjæring av jenter.
Helsesøster:Barnet 8 mnd.
Oppfølgingsamtale:Individuell
samtale med foreldrene.
Setter av ekstra tid. Henvise til
samtalen ved 6-8 uker.
Har foreldrene diskutert tema om-
kjæring? Er det enighet i familien?
Styrke foreldrene til å stå i mot
press fra hjemlandet.
Se barnet uten bleie.
Jounalnotat er viktig for oppføl-
gingsamtaler senere.

Lege: Barnet 1 år.
Obs. omskjæring av jenter.

Lege: Barnet 2 år
Obs. omskjæring av jenter 

Barnet  4 år.
Oppfølgingssamtale: Individuell
samtale. Sett av ekstra tid.
- Samtale med foreldrene:Reiser/

ferieturer til hjemlandet.
- Styrke foreldrene i å stå i mot

press utenfra.
- Bruker brosjyren"Vi er OK" i

samtale med foreldrene.
- Forberede foreldrene på spørs-

mål fra barna om tema omskjæ-
ring og hva de  skal svare sine
barn for at de skal være trygge på
at det ikke skal skje dem.

- Journalnotat.

Prosedyre for skolen  ved
mistanke om at omskjæring
av jente planlegges 
Skolen skal ta kontakt med helsesta-
sjon ved utenlandsreiser hvor mistan-
ke om at omskjæring planlegges.
Hvem det dreier seg om: Se veileder
for helsepersonell 5-2000 IK eller
kap.6.2 i  rapporten.
Situasjoner der en bør tenke på at en
jente kan omskjæres:
- Før en ferie, spesielt hvis jenta skal
sendes ut av landet og/eller til
kvinnelige slektninger (bestemor, tan-
te).
- Hvis hun virker engstelig/ endring i
atferd.
- Der jenter i familien tidligere er blitt
omskåret er faren større for at dette
vil skje igjen.

Prosedyre for helsepersonell:
I de tilfellene en er urolig for at om-
skjæring kan finne sted, skal helseper-
sonell ta saken opp med foreldrene.
Vi innkaller foreldrene til samtale på
helsestasjon for "råd og veiledning i
forbindelse med utenlandsreise".
Dersom foreldrene ikke møter, opp-
søkes de av to helsepersonell ved
hjemmebesøk.

Samtalens innhold:
- Snakk åpent og direkte med forel-

drene.
- Argumenter med at omskjæring er

skadelig for helsen, og at det ikke
er påbudt i   religionen.

- Informere om loven.
- Gi ut heftet "Vi er OK"
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- Husk tolk!
- Informasjon til større barn om sik-

kerhetstiltak ved reise: 
- ta med flere kopier av pass – som

oppbevares på forskjellige steder
- ta med flere telefon nr. for evt.

hjelp
- etabler faste kontakter i Norge
- gjem unna dollar

Hvis det ikke fører fram: Vurder mel-
ding til barnevernet eller politi, og
nedtegn vurderingene i journalen.
Journalføringen er spesielt viktig for-
di helsepersonell beveger seg i grense-
land mellom taushetsplikt, opplys-
ningsrett og opplysningsplikt.

Prosedyre ved mistanke om
at omskjæring av en jente
har skjedd etter at familien
har flyttet til Norge
Tiltak: Hver sak vurderes separat og
evt. drøftes anonymt med aktuelle
samarbeidspartnere: helsestasjon,
barnehage, skole og barnevern. Den
instans som kjenner barnet best, sen-
der en bekymringsmelding til barne-
vernet som i henhold til Barnevernlo-
ven §4-10 kan fatte vedtak om medi-
sinsk undersøkelse og behandlig.

Henvisning til litteratur:
Veileder for helsepersonell i Norge
om kvinnelig omskjæring. 5-2000.
IK-2723
Vi er OK –Utgitt av OK prosjektet i
Oslo.  

Prosedyre for barnehagen  ved mis-
tanke om at omskjæring av jente
planlegges.
(- prosedyren er ikke gjennomgått
med alle barnehagene enda.)

Barnehagen skal ta kontakt med hel-
sestasjon ved utenlandsreiser hvor
mistanke om at omskjæring planleg-
ges.

Hvem det dreier seg om: Se veileder
for helsepersonell 5-2000 IK  eller
kap.6.2 i rapporten.

Situasjoner der en bør tenke på at en
jente kan omskjæres:
- Før en ferie. Spesielt hvis jenta skal

sendes ut av landet og/eller til kvin-
nelige slektninger (bestemor, tante).
- Hvis hun virker engstelig/ endring i
atferd.
- Der jenter i familien tidligere er blitt
omskåret er faren større for at dette
vil skje igjen.

Prosedyre for helsepersonell:
I de tilfellene der en er urolig for at
omskjæring skal finne sted, skal hel-
sepersonell ta saken opp med forel-
drene.
Vi innkaller foreldrene til samtale på
helsestasjon for "råd og veiledning i
forbindelse med utenlandsreise". Der-
som foreldrene ikke møter, oppsøkes
de av to helsepersonell ved hjembe-
søk.

Samtalens innhold:
- Snakk åpent og direkte med forel-
drene. Argumenter med at omskjæ-
ring er skadelig for helsen, og at det
ikke er påbudt i religionen.
- Husk tolk!
- Informere om loven.
- Gi ut heftet "Vi er OK".

Hvis det ikke fører fram: Vurder mel-
ding til barnevernet eller politi, og
nedtegn vurderingene i journalen.
Journalføringen er spesielt viktig for-
di helsepersonell beveger seg i grense-
land mellom taushetsplik, opplys-
ningsrett og opplysningsplikt.

Våre erfaringer fra praksis
I begynnelsen av prosjektiden, var det
vanskelig for oss å ta opp temaet om-
skjæring på en naturlig måte med
kvinnene og familiene det gjelder.
Hvilke ord skulle vi bruke, og hvor-
dan skulle vi  innlede samtalen?  Fo-
kuseringen på temaet omskjæring i
media,  ble til hjelp i samtalen med
familien på helsestasjonen og på sko-
len. Råd vi fikk fra våre veiledere via
Ok prosjektet , var å invitere til et
hyggelig møte eller en fest for så og
kunne gi informasjon / kunnskaper i
fellessskap. Utfordringen var å få
kvinnene til å møte. Vi måtte få
”Jungeltelegrafen” til å fungere, så vi
inviterte noen fra lokalmiljøet  for å
høre hvordan vi skulle gå fram . Tele-

fonen ble flittig brukt når festen eller
møtet nærmet seg, for å minne de på
dagen . Etter slike felles opplevelser,
ble det lettere for oss å snakke om te-
maet. 

Både jordmor og helsesøster har nå
flere års erfaring med bruk av prose-
dyrene i helsestasjonsprogrammet .
Jordmor i svangerskapsomsorgen på
helsestasjonen og helsesøster på de
ulike konsultasjonene. 

Jordmor tar opp temaet omskjæring
på 1 . konsultasjon i svangerskapet
og spør om kvinnene er ”åpne” eller
”lukket ”. Når jordmor tar dette opp
på en naturlig måte , ønsker kvinnen
å fortelle.  Hvis en kvinne ønsker å la
seg åpne i svangerskapet, og flere vet
etter hvert at det går an,  er det
mange som ønsker at dette skjer på
Ullevål og ikke i Drammen da det blir
for nært. 

Helsesøster ser barnet naken og lege
undersøker barnet naken på de ulike
alderstrinn. Vi kan dermed oppdage
hvis det er noe unormalt.  
Helsesøster kan f. eks spørre slik når
vi vet at familien er fra et aktuelt
land: ”Jeg vet at det i ditt land prakti-
seres omskjæring av jenter/ kvinner,
hvordan er det i din familie? Og i din
manns familie?”  Svarene  vi får kan
være som følger: ”Vi gjør det ikke
lenger, og at dette er en gammel skikk
som ble gjort på landsbygda for
mange år siden og ikke lenger i
byen..”  Videre kan vi spørre : ”Hvor-
dan er det for deg å stå imot press fra
familien? ” De fleste svarer at ” Jeg vil
ikke gjøre det med mitt barn.” Noen
få forteller helsesøster at de selv er
omskjært. 
Noen land er opplagte når det gjelder
praktisering/ utbredelse av omskjæ-
ring, andre land vet vi mindre om.
Derfor har helsesøster noen ganger
spurt familiert fra  f. eks Afganistan
og andre Afrikanske land utenom de
nevnte,  Zambia for eksempel.  Da
har vi fått høre at  slik praksis har de
ikke hørt om før de kom til Norge.
De fleste land forteller om at omskjæ-
ring  av gutter er vanlig. 
På skolene er det tilfeldig om læreren
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tar opp temaet omskjæring. Noen læ-
rere har gjort det,  og har kommet og
fortalt helsesøster om hvor aktive ele-
vene har vært i slike diskusjoner.  

Case:
En lærer fra en klasse ville drøfte en
sak med helsesøster. Hun hadde fått
en merkelig reaksjon fra  en av ele-
vene da temaet omskjæring ble tatt
opp i klassen. Læreren  ble bekymret
for om jenta kunne ha blitt omskjært,
da familien bodde ei tid i utlandet. Vi
ble enige om at læreren skulle ta en
ny samtale med jenta , før vi trakk
inn foreldrene i saken. I neste samtale
ble  mistanken forsterket ved ting jen-
ta fortalte. Helsesøster innkalte til
møte med skoleledelsen og barnever-
net for å drøfte saken anonymt. Kon-
klusjonen ble at helsesøster på skolen
og ledende helsesøster innkalte  forel-
drene til en samtale. Formålet var å
avklare om jenta var omskåret og av-
verge at en mindre søster skulle utset-
tes for omskjæring ved planlagt ferie-
reise til hjemlandet.
Begge foreldrene møtte til samtalen.
Vi fikk to helt forskjellige reaksjoner
på vår bekymring. Far sa spontant at
han var imot omskjæring. Hvis vi var
i tvil , måtte vi bare undersøke jenta.
Mor ble meget sint og nektet enhver
undersøkelse. Hun mente at vi burde
stole på henne når hun fortalte at
barnet ikke var omskåret. Hennes re-
aksjon med sinne og benektning gjor-
de at vi ikke stolte på det hun sa. Det-
te forsterket vår mistanke. Vi sa klart
ifra at vi måtte undersøke barnet el-
lers måtte helsesøster sende en be-
kymringsmelding til barnevernet.
Konklusjonen ble at far alene tok av-
gjørelsen. Jenta ble undersøkt av en
kvinnelig skolelege.  Legen fant at
barnet ikke var omskåret. Familien
fikk med et skriv hvor dette ble be-
kreftet.

Situasjon var vanskelig for foreldrene
og for helsesøster . I ettertid har vi på
helsestasjonen  diskutert at frem-
gangsmåten var prinsippmessig riktig.

Vi diskuterte saken i et veiledningsfo-
rum. Her ble mors reaksjon diskutert

og  kunne forståes slik at mor har
stått imot et press fra egne og greid
dette. Da blir det ekstra sårt å bli mis-
trodd av oss. 

Konklusjon
Prosjekttiden økte vår kunnskap og
bevissthet om temaet kvinnelig om-
skjæring. Kontakten med familiene
det gjelder ble økt. Vi fikk til et tverr-
faglig samarbeid i bydelen, byen og
med nabokommunene. Prosjektet
førte til etablerte prosedyrer og gode
rutiner, som sikrer at temaet omskjæ-
ring blir tatt opp i forebyggende øye-
med. 
Erfaringene har lært oss,  at når vi
selv er åpne om temaet og bruker ord
og begreper som er forståelige for de
det gjelder, kan vi få til en dialog. Når
vi viser interesse og tar oss tid til å
høre på deres historier, skapes tillit
som med tiden forhåpentligvis vil
forebygge omskjæring. 
Avvergelsesplikten, som kom etter

prosjektperioden i 2004, gjelder for
helsepersonell, trossamfunn og alle
som jobber med barn. Det kan oppstå
situasjoner hvor mistanke om om-
skjæring er forestående eller allerede
gjort. Slik mistanken ble vekket i ca-
set. Det tverrfaglige samarbeidet viste
seg å fungere bra. Vi antar at vårt ar-
beid så langt kan gi ringvirkninger i
det forebyggende arbeidet i miljøet. 
Vi ser i ettertid behovet for å ta opp
temaet og gjennomgå allerede eta-
blerte prosedyrer med jevne mellom-
rom. Slik kan vi alle, inkludert nytil-
satte og andre fagpersoner bli oppda-
tert på temaet. 

Litteratur:
1. www.okprosjektet.no
2. Fra kunnskap til handling – R.Elise

B.Johansen
3. OK-prosjektet 2005 – Q-1082B
4. Kvinner i dialog  - Prosjekt ved Fjell helse-

stasjon 2003
5. http:www.regjeringen.no
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Daglig leder ved BRiS, Merete Andrea
Risan
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Personalet på BRiS, Buskerud-
regionens incestsenter, er veldig
fornøyde med at senteret i
Drammen endelig er i gang
med en varm atmosfære, faglig
veiledning og støtte til de som
trenger det. Navnet BRiS står i
utvidet form for ”Buskerudregio-
nens kompetanse- og støttesen-
ter mot incest og seksuelle
overgrep”. 

BRiS har en fremtidsrettet måte å
jobbe etter med tett kontakt med
samarbeidspartnere, nettverksbyg-
ging, faglig utveksling samtidig som
brukerfokus med reell medvirkning
er bærebjelkene i arbeidet. Hjelp til
selvhjelp er nøkkelen. Nedenfor følger
litt om BRiS, historikk, verdigrunnlag
og hva vi kan være for både brukere
og samarbeidspartnere. 

25. oktober hadde vi lokalene fulle av
engasjerte helsesøstere tilknyttet hel-
sestasjon for ungdom, fra hele fylket.
Det var en spennende dag som fristet
sterkt til gjentagelse både for ansatte
og samarbeidspartnere! BRiS hentet
inn dyktige forelesere med brukerer-
faring fra Støttesenteret i Oslo, 
SMI-O.
I disse dager har vi nettopp feiret et-
årsdagen for den første spede opp-
start hvor vi kun hadde åpent noen få
timer pr. uke. 
Når dette leses har vi arrangert en
stor ”jubiléumskonferanse”, en tema-
dag om seksuelle overgrep og hva
samfunnet kan gjøre for å forhindre
dette. Nesten 130 deltagere er på-
meldt! Interessen forteller at BRiS har

kommet for å bli. Trist at det skal
være behov for et slikt senter mot
seksuelle overgrep. Samtidig godt at
det finnes et sted hvor de utsatte kan
få bistand i prosessen mot et bedre
liv.

Historikk
I 1993 startet det første incestsenteret
i Buskerud under navnet Pilar. Stedet
var et støttesenter for incestutsatte og
ble drevet av ildsjeler og frivillige som
selv hadde opplevd incest. Idéologien
var slik for de fleste av støttesentrene i
landet på 80- og 90-tallet. Pilar ble
lagt ned våren 2005 da leder ble al-
vorlig syk og døde. Etter sterk politisk
press over lang tid, spesielt fra Arbei-
derpartiet i nedre del av Buskerud,
ble det vedtatt å starte opp igjen et
nytt og mer robust incestsenter. En
prosjektleder ble ansatt på deltid fra
1.9.06, og 31. oktober 2006 åpnet
”Buskerudregionens incestsenter” of-
fisielt. Etablerings- og ansettelsespro-
sessen var straks i gang for å få til et
tilgjengelig senter med målrettede til-
tak og dyktige fagfolk. 
BRiS er et lavterskeltilbud til befolk-
ningen i Buskerud og nordre deler av
Vestfold. Formålet er å drive hjelp til
selvhjelp for personer som trenger
støtte og oppfølging. Senteret skal
være et tilbud til alle som er berørt av
incest eller seksuelle overgrep – både
ungdom (fra ca 13år), voksne,
kvinner, menn, pårørende og deres
nettverk. Senteret vil legge vekt på tett
tverrfaglig samarbeid med offentlige
instanser, frivillige organisasjoner,
interessegrupper og brukere. Det skal
også være et regionalt kompetanse-
senter innenfor fagområdet seksuelle
overgrep.

En liten digresjon på navnet vårt.
”BRiS” ble litt tilfeldig valgt ut fra for-

kortelse, god klang og mulighet for
flere betydninger. En helsesøster med
bakgrunn fra arbeid i vårt naboland,
kunne fortelle at BRIS i Sverige står
for organisasjonen: ”Barnens Rett I
Samhellet”. De har FN’s Barnekon-
vensjon i bunnen for sitt arbeid. Det
er slett ingen dårlig kopling for oss i
Buskerud.

Fakta om drift
BRiS er et samarbeidsprosjekt og skal
etter planene drives av medlemskom-
munene i Buskerud, samt Sande og
Svelvik i Vestfold. BRiS mottar statlig
driftstilskudd (80%). I tillegg bidrar
de 22 deltakende kommuner til finan-
sieringen av senteret (20%). Helse Sør
(-Øst) gir også et bidrag fra ”psykia-
trimidlene”. Den eneste kommune i
Buskerud som ikke har tegnet avtale,
er Nore og Uvdal (Det håper vi er en
liten forglemmelse). Drammen er
vertskommune for BRiS, og har påtatt
seg ansvaret for å få senteret i gang.
Kommunen har også forpliktelser ift.
staten v/ Barn-, ungdoms- og familie-
direktoratet. Det er etablert et inte-
rimstyre for BRiS som har utarbeidet

”FRA STORM TIL SOLGANGSBRIS”
– ET TILBUD I BUSKERUD TIL UTSATTE FOR
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Daglig leder, Merete Andrea Risan,
kommenterer ”Lommemannsaken”.
Foto: Rune Folkedal, Drammens 
Tidende



konsept for utvikling og drift av sen-
teret. Vårt styre består av kompetente
og engasjerte fagfolk, hvor styreleder
er omsorgsdirektøren i Drammen
kommune. De andre kommer fra Po-
liti, familievern og psykiatritjenesten.

Litt fra statistikken: Siden oppstart
har BRiS hatt nesten 300 henven-
delser fra brukere hvorav halvparten
har vært innom senteret. Det er mer
enn 50 ulike personer. I tillegg har vi
hatt nesten 100 henvendelser fra sam-
arbeidspartnere. Noe mindre enn
halvparten har vært hos oss på møter
og besøk. Pågangen av henvendelser
øker fra uke til uke.

Vi er ydmyke for det flotte arbeidet
som gjøres rundt omkring i landet
innenfor temaet overgrep. Ansatte har
og vil fortsette å samle erfaringer til
BRiS ved kontakt med fellesorganisa-
sjonen (FMSO) og ressurspersoner på
flere av de 16 andre senterne. Blant
annet SMI-Oslo som er det eldste
med sine 21 driftsår. Deres motto er:
”incest skal tales i hjel og ikke ties i
hjel”.

Verdidokument og metodikk
BRiS-teamet og styret har laget et ver-
didokument som gir plattform og fel-
les forståelse av hvordan det skal job-
be fremover. ”Hjelp til selvhjelp” er
overskriften for alt vi gjør på BRiS.
Selvhjelp defineres som å ta tak i egne

muligheter, finne fram til egne ressur-
ser, ta ansvar for livet sitt og selv styre
det i den retning en ønsker. Selvhjelp
er å sette i gang en prosess, fra passiv
mottaker til aktiv deltager i eget liv.

Arbeidet på senteret vil ha et helse-
bringende perspektiv med utgangs-
punkt i opplevelsen av forbedret livs-
kvalitet for brukerne. Dette innebærer
et fokus på det friske og hva man kan
lykkes med, i motsetning til det syke-
lige og invalidiserende. Tenkningen
mobiliserer ressurser knyttet til hånd-
tering av traumer, stress og store en-
dringer i livet. Det er nødvendig for
våre brukere å se traumet i en større
sammenheng for å kunne mestre
hverdagen og fremtiden. 
BRiS skal bistå brukerne i en prosess
som kan sette dem i stand til å få økt
kontroll over og forbedre sin livskva-
litet. Motivasjon er et viktig element i
denne prosessen.

BRiS har utformet et fundament av
verdier for hvordan man skal møte
innbyggere, brukere, samarbeidspart-
nere og egne ansatte. Verdigrunnlaget
til BRiS skal være karakterisert av en
respektfull, inkluderende, likeverdig
og positiv væremåte både overfor
brukerne, samarbeidspartnere og kol-
legaer imellom.
I all virksomhet som har med andre
mennesker å gjøre, er menneskesynet
det mest avgjørende for hvordan vi

handler. BRiS’ menneskesyn kommer
til uttrykk gjennom de verdier som
skal prege vårt arbeid. Det gis også et
samfunnssyn som er viktig å formidle
til omgivelsene. 
Ved BRiS blir det enkelte individ
mottatt personlig og hyggelig. Det er
et møte i god atmosfære, der bruke-
ren vil bli lyttet til, bli hørt, sett og re-
spektert. BRiS er et sted der brukerne
kan møte andre med lignende bak-
grunn og historier, for så å dele erfa-
ringer og gi hverandre støtte. Det er
en av målsettingene at personer som
har vært utsatt for incest eller seksu-
elle overgrep ikke skal føle seg alene i
en vanskelig situasjon. Støttesenterets
arbeid er basert på følgende grunn-
leggende verdier: Fellesskap og solida-
ritet, verdighet og respekt.

Personell og kompetanse
Teamet på BRiS består i dag av 5 an-
satte i 3,3 årsverk. Kun leder er i full
stilling, men utvidelser vil komme et-
ter hvert med økende behov. En
mann og fire kvinner i alderen fra 33
til 65år. De har mye erfaringer fra ar-
beid med mennesker i ulike situasjo-
ner i tillegg til sin fagutdanning. I tea-
met vårt finnes fysioterapeut, samta-
leterapeut, psykiatrisk sykepleier, bio-
ingeniør med mastergrad i folkehelse
og en helsesøster fra helsestasjon for
ungdom.
Vi har i tillegg knyttet til oss flere res-
surspersoner med egenerfaring fra
seksuelle overgrep og/ eller psykiske
lidelser. BRiS har tatt imot og gitt
praksisplass til dyktig person fra NAV.

BRiS ser virkelig fram til tett kontakt
med samarbeidspartnere. Det er mye
å hente for å gjøre hverdagen og
fremtiden lettere for de som har vært
utsatt for overgrep. BRiS ser som en
meget viktig samfunnsoppgave å øke
kompetansen på dette tema for de
som jobber med barn, ungdom og
ansatte innenfor helsevesenet. Helse-
søstere er uten tvil den viktigste sam-
arbeidspartneren! Forebyggende ar-
beid er et prioritert område for oss.

Aktiviteter
BRiS er som tidligere nevnt i opp-
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Ressurspersoner og ansatte på BRiS, fra venstre Hege Haugli, Khanh Enlien, Mere-
te Andrea Risan, Sturla Bønke, Turi Bakken (tidligere helsesøster på helsestasjon
for ungdom i Drammen) og Wenche Bragstad.              Foto: Silje Oldebråten (DT)



start- og erfaringsfasen, så vi prøver
oss litt fram for å finne de beste tilbu-
dene for våre brukere. 
Vårt tilbud i dag er åpen telefon for
informasjon og avtale mandag t.o.m
torsdag, fra kl.9 (folk på plass fra kl.
8) til kl.15. Tirsdag og torsdag er det
åpen dag uten avtale (”ring på”)
mellom kl.13 og 17. Onsdager på
dagtid har vi turtilbud og om kvelden
har vi åpent for støttegrupper og kre-
ative- /kulturelle aktiviteter. Neste års
planer er under arbeid med utvidede
tilbud både for brukere og samar-
beidspartnere med nye aktiviteter,
selvhjelpsgrupper, temakvelder, infor-
masjonsopplegg samt kurs og konfe-
ranser.
Husk! BRiS er åpne for forslag ut ifra
ønsker og behov. Alle ansatte er enga-
sjerte og meget mottakelige for gode
idéer! 

Kontakt
Har du lyst til å kontakte oss på BRiS
med spørsmål eller tips, så ring, send
e-mail eller stikk innom om du er i
nærheten. Om ikke avstanden er alt-
for lang, kan vi komme ut for å gi
foredrag /skape diskusjon for grupper
av samarbeidspartnere.
NB! Brukerne kan ringe eller skrive
anonymt. Samarbeidspartnere kan
stille oss spørsmål på generelt grunn-
lag. Telefoner kan gjerne komme fra
alle kanter av landet så veileder vi og
henviser til rette ”distriktskontor”/
støttesenter. 
Husk! Vi har selvfølgelig taushets-
plikt.

Dersom du vil vite mer om arbeide
mot seksuelle overgrep eller vil ha
mer info om det sentret som ligger
nærmest deg, så gå inn på:
www.fmso.no 
Har du en bruker som akutt trenger
noen å snakke med, kan de ringe den
landsdekkende og døgnåpne telefo-
nen på grønn linje: 800 57 000

BRiS - Tlf. 32 04 58 00  
er i Drammen sentrum, nær tog og
buss: Haugesgt. 1, 3019 Drammen 
bris@drammen.kommune.no
www.brisenter.org 

NASJONALE FØRINGER –
henvisninger
Det tas utgangspunkt i nasjonale mål-
settinger og føringer for arbeidet på
BRiS.
a. Artikkel 19 i FN’s barnekonven-

sjon (ratifisert som ”Barnekonven-
sjonen” 1991, inkorporert i norsk
lov 2003).

b. Barne- og familiedepartementet
(1992): ” Handlingsplan mot sek-
suelt misbruk av barn.”

c. Barne- og familiedepartementet:
”Strategi mot seksuelle og fysiske
overgrep mot barn (2005-2009).”

d. Justisdepartementet (2004):
”Handlingsplan, vold i nære rela-
sjoner (2004-2007).”

e. NOU 1998:18 – ”Det er bruk for
alle – styrking av folkehelsearbei-
det i kommunene.”

f. Sosial- og helsedepartementet
(2000): ”Faktarapport om årsaker
til psykiske plager og lidelser.”

g. Sosial- og helsedirektoratet /Bar-
ne- og familiedepartementet
(2003): ”Seksuelle overgrep mot
barn. En veileder til hjelpeappara-
tet.”

h. Sosial- og helsedirektoratet
(10/2004):” Nasjonal plan for selv-
hjelp”.

i. St.meld. nr.16 (2002 -2003): ”Re-
sept for et sunnere Norge, folke-
helsepolitikken.”

j. St.meld. nr. 13(2004-2005): ”Om
incestsentra – tilbod, finansiering
og forvaltning.”

k. St.prp. nr.63 (1997-1998): ”Opp-
trappingsplan for psykisk helse
(1999-2008)”

l. Nova-rapport 18/07: ”Ungdom og
seksuelle overgrep”.

m. Nova-rapport 20/07: ”Vold og
overgrep mot barn og ung”

Innledning
Psykisk helse er forbundet med trygg
tilknytning på følende måte:
– gjennom gode relasjoner utvikler et
barn tillit og egenverd – opplever til-
hørlighet – et barn som utsettes for
seksuelle overgrep i nære relasjoner
blir traumatisert, og det vil først og
fremst oppleve seg totalt ensom.

Følgende to dikt beskriver dette på en

avklarende måte – to virkeligheter
opp mot hverandre.

I. Forfatteren Kolbein Falkeid  får
fram den gode relasjonen i sitt dikt,
Småting, som slett ikke handler om
ubetydelige ting, men er viktige og
betydningsfulle verdier for et barn.
II. Det andre diktet er skrevet av en
anonym bruker på  Senter mot Incest,
Sør-Trøndelag, i deres utgitte samling
fra 1999; ”Den som åpner seg får nye
øyne”  

I. Kolbein Falkeid:
Småting
Ingenting lukter så godt som fars jak-
ke
da man liten var –
Søndagstur-jakken!
Den hang over stolen og luktet
Usvikelig trygt av svette og granbar
og FAR.

En ganske egen trist og lykkelig lukt.
Det beste man visste!
– lyngkvast i jakkeslaget –
Man kunne bore seg inn i den
glad og gråtferdig redd
for å miste – – –

II. Anonym:
Jeg er så liten og redd
Fanget – kommer ikke fri.
Hodet må glemme
Hemmeligheten er så farlig.

Far sitt fang
som skulle være så trygt.
Ble plutselig en trussel
mot hele mitt liv.

Hendene som tok –
ordene i øret:
dette, lille menneske,
er noe du må gjøre.

Bortgjemt i en krok
der ingen kan ta
der er det jeg vil være.

Alene – i den store verden.
For det finnes ingen krok
intet fang som det går an å gjemme
seg i.
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SAMLIVSBRUDD

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Guro Hansen Helskog – Prosjektle-
der Modum Bad – Samlivssenteret
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Gjennom de siste tre årene har
Modum Bad – Samlivssenteret,
arbeidet med utviklingen av pro-
sjektet «Fortsatt Foreldre». Ar-
beidet har resultert i boken med
samme navn som tittelen på
denne artikkelen, og i et kurs-
opplegg rettet mot enkeltforel-
dre som trenger hjelp til å bear-
beide sitt eget for å kunne takle
samarbeidet med en ekspartner
om felles barn. Det har vært
gjennomført pilotkurs med
svært gode tilbakemeldinger. 

Jeg ønsker å begynne denne presenta-
sjonen med å referere noen tilbake-
meldinger fra deltakere på et Fortsatt
Foreldrekurs som gikk over syv uker
høsten 2007. De var med på et av pi-
lotkursene som ble gjennomført i for-
kant av den nasjonale lanseringen av
prosjektet, og samsvarer i stor grad
med det som har vært vårt ønske
med Fortsatt Foreldre: ”Jeg har blitt
mye roligere selv etter kurset, og det
synes jeg barnet mitt har også. Jeg
tror det er en sammenheng. Hun
sover bedre nå”, sa en deltaker. ”Nå
klarer jeg å la faren til barna være mer
i fred. Jeg er ikke lenger opptatt av å
få ham til å gjøre slik eller sånn. Jeg
tenker at han må ta ansvar for seg selv
og sitt forhold til ungene”, sa en an-
nen. ”Jeg har lært mye mer enn jeg
trodde var mulig da kurset begynte.
For meg har dette ført til en stor en-
dring som pågår enda”, uttalte en tre-
dje, mens en fjerde kommenterte at
”Jeg har gått hos flere psykologer,
men det beste har kanskje vært dette
kurset”.

Å sette barna fri
Det overordnede formålet med Fort-
satt Foreldre er at barn skal fritas fra å
bli stående midt i mellom foreldrene i
deres eventuelle konflikt etter et
brudd. Dette formålet tenker vi best
kan realiseres ved at de voksne får
innsikt og forståelse som kan hjelpe
dem til

a) å håndtere sine egne følelsesmessi-
ge prosesser på en slik måte at de
kan makte å forsone seg med situ-
asjonen sin, og ta et reelt ansvar
for seg selv og barna videre i livet 

b) å se at den andre forelderen til
barna kan være en god forelder
selv om samlivsrelasjonen og rela-
sjonen mellom dem som ekspart-
nere ikke var/er god.

c) Å hjelpe dem til å skille mellom
samlivs- og ekspartnerrelasjonen
og relasjonen mellom foreldre og
barn 

d) å bli mer bevisst sine væremåter
og kommunikasjonsformer, både
overfor ekspartner og barn.

e) å bearbeide, forsone seg med og
lære av det som har vært, og å løf-
te blikket framover mot det livet
de ønsker skal komme.

Dette handler i stor grad om å se på
seg selv som et myndig og voksent
menneske som er i stand til å ta an-
svar for sitt eget og barnas liv, og som
– for å gjøre det – må forsone seg
med at livet har blitt som det har
blitt. Det er kanskje ved å erkjenne
sin egen smerte, og etter hvert også se
hvordan man selv har påvirket andre
og bevirket i deres liv, at man kan bli
et klokere menneske. Klokskap hører
det levde livet til og utmyntes ved at
vi står inne for det livet vi har levd, på
godt og vondt. Å komme til en slik
erkjennelse kan være befriende for

den enkelte, og det kan være nødven-
dig i forhold til å skape et GODT
NOK foreldresamarbeid. Ikke minst
er det nødvendig i forhold til å frita
barnet fra å bli dratt mellom forel-
drene i deres konflikt etter brudd.

Ut av offerrollen
Jesper Juul berørte aspekter ved dette
prinsippet i intervjuet vi gjennomfør-
te med ham til Fortsatt Foreldreboka.
Han er opptatt av at folk kommer ut
av en eventuell offerrolle . Et offer
trenger ikke være en person som har
levd med vold og overgrep. Det kan
være en person som gir andre ansva-
ret for sin egen situasjon, og ikke
makter å se sitt eget bidrag til det som
skjer og har skjedd: ”Når man ser på
seg selv som et offer blir man gjerne
fryktelig selvopptatt”, sier han. ”Man
mister evnen til å være nærværende.
Det er nesten som alkohol eller andre
rusmidler. Man kan bli voldsomt sen-
timental. Det blir et filter. Gjennom
dette filteret er det knapt mulig å se
andre mennesker. Derfor er offerrol-
len farlig, både for en selv og for ung-
ene”, sier han. ”Å hjelpe folk til å
håndtere dette dreier seg mye om å få
folk til å se sitt eget ansvar for det
som har skjedd, og sitt eget ansvar for
hvordan livet former seg framover. De
må få et jeg-perspektiv på tilværelsen,
og ikke være opphengt i å skylde på
andre for det som har gått galt i ens
eget liv”.

Hvis vi skal følge Jesper Juul i dette,
bør vi i Fortsatt Foreldrekursene ha
som mål å hjelpe folk til å i alle fall
delvis akseptere at det meste av det
som skjer i livet har vi selv vært med-
skaper til, vil de kanskje lettere kunne
gi slipp for eksempel på en offerrolle.
Hvis en kursdeltaker føler at alt i livet

FORTSATT FORELDRE – GODT NOK
SAMARBEID ETTER SAMLIVSBRUDD



går ham eller henne imot, og at an-
dre, for eksempel en ekspartner, har
skyld i denne frustrasjonen, kan det
være svært befriende å få hjelp til å
tenke at ”denne situasjonen har jeg
vært med på å skape for meg selv. Ved
å tenke annerledes vil jeg kunne ska-
pe noe annet”. Da vil personen lettere
kunne ta ansvar for den videre utvik-
lingen i livet sitt. En slik omstilling av
tankegangen kan være livstransfor-
merende for den enkelte. Da blir det
ikke lenger mulig å gi andre ansvaret
for det som ikke går på skinner i eget
liv. Istedenfor å fokusere på det frus-
trerende i stadig å krangle med eks-
partneren, kan man få deltakerne til å
fokusere på å skape et fredelig forel-
dresamarbeid som er GODT NOK.
Da er sjansen for å kunne skape et
slikt foreldresamarbeid mye større. 

Myndighet og ansvarlighet
Vi ser for oss at et Fortsatt Foreldre-
kurs som går over noe tid skal kunne
bidra til å sette i gang en bevegelse i
retning av myndighet og ansvarlighet
hos foreldrene. Det innebærer at de i
første omgang må møtes der de er,
med den situasjonsopplevelsen og
den selvforståelsen de har. De må få
anerkjennelse for at den smerten de
opplever er reell. Først når de erkjen-
ner sin egen sitasjon, har de mulighet
til å bevege seg i retning av en mer
selvbevisst posisjon, der de også vil
kunne se at de kan velge å gjøre ting
annerledes. Hvis de når en slik posi-
sjon, vil de også kunne se seg selv
som et subjekt som i stor grad kan ta
styring i eget liv. Fra å være et men-
neske som er infiltrert i og blindet av
for eksempel konflikten med ekspar-
ter – og som kanskje ligger nede -,
kan man bli et menneske som har fri-
gjort seg, står oppreist og makter å
møte det som kommer. 

Ved at ekspartnerne klarer å frigjøre
seg fra hverandre, ta ansvar for seg
selv og la hverandre være i fred, ten-
ker vi at barna vil kunne få tilstrekke-
lig frihet og rom til utvikling og vekst.
Slik sett er det overordnede formålet
med Fortsatt Foreldre å bidra til for-
eldrenes frigjøring, modning og selv-

bevissthet, og med det deres klokskap
og menneskelighet.

Teorigrunnlaget
Teorigrunnlaget i Fortsatt Foreldre er
samlet i boka ”Fortsatt foreldre –
Godt nok samarbeid etter samlivs-
brudd”, der perspektivene til 10 av
Norges fremste fagfolk på området fa-
milie, samlivsbrudd og foreldreskap
presenteres. Dette er Jesper Juul, Fro-
de Thuen, Lisbeth Brudal, Kari Mox-
nes, Gry Stålsett, Odd Arne Tjersland,
Grethe Nordhelle, Katrin Koch, In-
gunn Størksen og Catharina Boland.
Disse fagpersonene representerer uli-
ke innganger til temaområdet som
Fortsatt Foreldre omhandler, og sam-
let sett bidrar de til en nyansert og
grundig framstilling. På enkelte om-
råder overlapper de hverandre, på an-
dre områder motsier de hverandre. Vi
har valgt å la dette være, for dermed å
synliggjøre både enighet og motset-
ninger i feltet. På den måten tenker vi
at det mangefasetterte og tvetydige
ved menneskelivet og virkeligheten
synliggjøres. Her finnes det ikke ett
svar eller en tenkemåte som kan gjø-
res gjeldende for alle. Derfor har vi
heller ikke forsøkt å sensurere eller
omskrive det fagpersonene sier. Tvert
imot har vi forsøkt å holde oss tett
opp til deres egne språklige utrykks-
former. 

Kurslederkurs 
Modum Bad – Samlivssenteret arran-
gerer kurslederkurs over to trinn i
Fortsatt Foreldre. Familieterapeuter
og meklere sertifiseres direkte etter
trinn 1 (innføringskurset), mens an-
dre yrkesgrupper i tillegg må gå igjen-
nom et trinn 2 (sertifiseringskurs) for
å kunne kvalifisere for å holde Fort-
satt Foreldrekurs. Et krav er uansett
minimum treårig høgskoleutdanning
innenfor relevante fag. Det er imid-
lertid fullt mulig å bare gå innførings-
kurset for å få en generell introduk-
sjon og kompetanseheving på områ-
det samlivsbrudd, foreldresamarbeid
og barn. 

Temaene i Fortsatt Foreldre
Vi har valgt å gi det komplette Fort-

satt Foreldreprogrammet en syvleddet
struktur, der de fire hovedtemaene
rammes inn av en igangsettende in-
troduksjon og en reflekterende opp-
summering. Oppbygningen er peda-
gogisk gjennomtenkt og begrunnet.
Vi tenker at en oppbygning som den
vi har valgt vil være en god måte å bi-
dra i folks erkjennelsesprosesser på.
Hvert tema tenkes å berede grunnen
for neste tema. Derfor er det også all-
tid relevant å vise tilbake til tidligere
temaer etter hvert som man skrider
fremover i kurset. 

Igangsettende introduksjon
I introduksjonen møter Connie Ah-
rons/Kari Moxnes` inndeling av ulike
typer samspillsformer mellom forel-
dre som har skilt lag: Virkelige ven-
ner, korrekte kollegaer, sure sam-
handlere, kampkåte krigere og splittet
spann. Inndelingen kan virke veldig
kategorisk og unyansert, men samti-
dig kan de sette i gang viktige proses-
ser hos deltakerne. Mange vil sikkert
komme til at de beveger seg mellom
ulike kategorier i ulike faser. Dette
kan allerede her gi folk en a-haopple-
velse, og dermed motivasjon for å gå
videre inn i temaene for kurset.

Bruddprosessen
Det første hovedtemaet handler om
bruddprosessen. Her tar vi opp vanli-
ge reaksjoner hos den som forlater og
den som blir forlatt, vanlige reaksjo-
ner hos barn og barns mestringsstra-
tegier. Selv om det for en del kursdel-
takere kanskje vil være lenge siden
selve bruddet skjedde, tenker vi at det
å forstå mer av hvordan bruddproses-
sen forløp, vil kunne hjelpe dem til å
forstå viktige aspekter ved den samar-
beidsrelasjonen de har til sin ekspart-
ner i nåtiden. 

Kommunikasjon, konflikt 
og samspill
Det andre hovedtemaet omhandler
kommunikasjon, konflikt og samspill.
Her begynner vi med å snakke om
hva som kjennetegner en konflikt, og
hva som er typisk for partene i en
konflikt.  Vi er innom selvbilde, frykt
og fortvilelse som viktige drivkrefter i
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konflikt, og gjennomgår typiske kon-
flikttemaer i en samlivsbruddsitua-
sjon. Deretter gir vi innspill i forhold
til å takle andres provoserende opp-
førsel, før vi tar for oss kjennetegnene
på en ikke-provoserende kommuni-
kasjon. Her legger vi opp til øvelser i
å bruke jeg-språk og å uttrykke seg på
konstruktive måter. 

Å se barn
I denne temaøkten skal deltakerne få
reflektere over barnas reaksjoner på
bruddet, og deres mestringsstrategier
både ved bruddtidspunktet og i nåtid.
Den rollen barna fikk i bruddet, og
måten barna ble involvert eller eks-
kludert på, vil mest sannsynlig kunne
bidra til forståelse av reaksjonsmåtene
deres i nåtiden. Til slutt tematiserer vi
empati og empatisk kommunikasjon
med barn. Her presenteres Lisbeth
Brudals modell for empatisk kommu-
nikasjon. Det legges opp til at delta-
kerne skal kunne øve seg på å kom-
munisere på en empatisk måte.

Foreldresamarbeid
Etter å ha arbeidet med kommunika-
sjon og konfliktforståelse, tenker vi at
deltakerne lettere vil kunne gå inn og
forholde seg konstruktivt til det tredje
hovedtemaet: Foreldresamarbeid. Her
tar vi opp betydningen av å la hveran-
dre være i fred, vanlige konflikttemaer
i et foreldresamarbeid, og det å tolke
det barn sier og gjør. Til slutt tar vi
opp samværsavtaler og foreldreplaner,
som mange er opptatt av i USA for ti-
den, før vi beskriver det vi tenker er
et GODT NOK foreldresamarbeid.

Veien videre
Det femte og siste hovedtemaet hand-
ler om veien videre. Her har vi valgt å
trekke fram betydningen av å bear-
beide fortiden tilstrekkelig til at man
unngår å gjøre de samme feilene om
igjen. Vi går inn på det å forandre seg,
og stiller spørsmål om når man er
moden for å gå inn i nye forhold.
Samtidig trekkes barnas perspektiv
inn. Hvordan kan man vite om de er
modne for at mor og/eller far etable-

rer seg på nytt? Til slutt problematise-
res noen aspekter ved det å etablere
en nyfamilie. Hvordan kan dette gjø-
res på en smidigst mulig måte for
barna?

Reflekterende oppsummering
Kurset rundes av med en reflekte-
rende oppsummering der hovedmål-
setningene for kurset drøftes med
deltakerne. Et kjernespørsmål til slutt
kan rett og slett være om deltakerne
føler seg friere i forhold til ekspartner
etter å ha deltatt på kurset, og om det
har ført til endring for barna. 

Samlivssenterets håp
Vårt håp er at Fortsatt Foreldre skal
kunne være til hjelp for foreldre og
barn over det ganske land, og at pro-
grammet skal kunne bli et godt hjel-
pemiddel for fagfolk som ønsker å bi-
stå mennesker i en samlivsbruddsitu-
asjon. Helsesøsterne vil kunne bli vik-
tige samarbeidspartnere i dette arbei-
det.

Vinterlys i Eggedalsfjellet. Foto: Rita Bjørnstad
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hege Mårtensson, helsesøster i
Øvre Eiker og Anne Karine Broen, hel-
sesøster i Røyken kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning
”Tøffe gutter gråter ikke” er et ut-
trykk som mange gutter har fått høre
i sin barndoms- og ungdomstid. Det
kan synes som om uttrykket dessverre
lever videre, til tross for at vi i dag
oppmuntres til å snakke om og vise
følelser. Våre erfaringer fra praksis på
ungdomsskole og helsestasjon for
ungdom er at det først og fremst er
jenter som oppsøker helsesøster i for-
bindelse med psykososiale vansker, og
vi undrer oss over hva det er som gjør
at guttene uteblir. Ligger svaret hos
guttene, eller har det med helsesøster
å gjøre? Mange gutter opplever pu-
bertetens dramatiske forandringer
som en emosjonell berg- og dalbane-
tur, som kan være både spennende,
forvirrende og plagsom. Slik vi ser det
burde absolutt disse guttene ha nytte
av noen å snakke med om alle disse
følelsene som kan dukke opp i kjøle-
vannet av puberteten. Så hvorfor er
det så få som oppsøker helsesøsters
kontor?

Bakgrunn for valg av tema
Det er vår nysgjerrighet rundt det
ovennevnte som gjorde at vi ønsket å
skrive en oppgave som hadde fokus
på gutter. Vi gjør oss noen tanker om
at det kan skyldes at gutter har en
mindre verbal form for kommunika-
sjon enn det jenter har, og derfor ikke
føler det naturlig å bruke helsesøster
som en samtalepartner. Vi tror også at
gutter har en høy terskel for å søke
hjelp for ulike psykiske problemer.
Dette bekrefter Solvang og Kilsti
(2000), som også mener at mange

ungdommer fortsatt har store for-
dommer mot psykiske lidelser. Purvis
(2002) hevder at gutters hovedpro-
blem ser ut til å være deres mang-
lende ønske eller evne til å kommuni-
sere sine lidelser til de nærmeste, og
forklarer dette med biologiske for-
skjeller. Satt på spissen kan man si at
gutters skjebne er å lide i stillhet, vise
styrke og konkurrere med jevnal-
drende gutter. Dette tenker vi samsva-
rer dårlig med det å kunne ha en god
psykososial helse, og nettopp derfor
ønsker vi å se nærmere på hva vi som
helsesøstre kan gjøre for å fange opp
og hjelpe disse guttene. 

Vår problemstilling
”Hvordan kan helsesøster fange opp
og hjelpe gutter som sliter med
psykososiale vansker i puberteten?” 

Vi har valgt å legge fokus på gutter,
og unnlater derfor å gå inn på de uli-
ke utfordringer som er spesielle for
jenter i puberteten. Vi ser allikevel at
mye av det vi skriver om også kan
være relevant i forhold til jenter. Vi
går ikke inn på de fysiologiske foran-
dringene som er en del av puberteten,
da det er de psykososiale aspektene vi
har valgt å fokusere på.Vi går heller
ikke i dybden på de psykososiale van-
skene, men fokuserer heller på de uli-
ke måtene vi som helsesøster kan
møte dem på. 

Valg av metode
For å besvare vår problemstilling har
vi valgt å gjøre et litteraturstudie,
samt å bruke en kvalitativ tilnærming
til feltet. Vi har hospitert på helsesta-
sjon for ungdom og helsestasjon for
gutter, hvor vi har fått være observa-
tører. Vi har også hatt ustrukturerte
samtaler med to helsesøstre, for å
høre om deres erfaringer rundt arbeid

med ungdom kunne belyse vår pro-
blemstilling ytterligere.

Kilder
Vi har hovedsakelig anvendt nyere
nordisk litteratur og forskningsarti-
kler, da vi mener dette er mest rele-
vant i forhold til det samfunnet våre
ungdommer vokser opp i. Vår tanker
er at man i Norden ligger langt frem-
me i forskning om barn og ungdom-
mers oppvekst og psykiske helse, så vi
mener at dette har gitt oss solid infor-
masjon på området. 

Psykososiale vansker hos
barn og unge
Utviklingen av barn og unges psykis-
ke helse er et resultat av et komplekst
samspill mellom biologiske, psykolo-
giske og sosiale faktorer. I Stortings-
melding nr. 37 (1992-93) beskrives
psykososiale problemer som bl.a. en-
somhets- og isolasjonsproblemer,
mobbing, omsorgssvikt og mishand-
ling, rusproblemer og spiseforstyr-
relser. Stress og belastning i skole og
arbeidsliv har stor betydning for de
psykososiale helseproblemene.
Undersøkelser viser at så mye som
10-20 % av alle barn og unge til en-
hver tid har psykiske plager som på-
virker deres funksjonsnivå i hverda-
gen (Veilederen 2003).
Begrepet psykososiale vansker hen-
speiler altså på psykiske plager som
har sin årsak i forhold mellom men-
nesker, men kan også være forbundet
med de krav samfunnet stiller og de
sosiale belastningene man antar
henger sammen med dette. 

Psykososiale vansker kan også være
problemer mellom barn, ungdommer
og omgivelsene, nære omsorgsperso-
ner, venner, lærere eller andre voksne.
Krav og forventninger fra skole, ven-

”TØFFE GUTTER GRÅTER IKKE”
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ner, familie osv, kan bli mer enn det
enkelte makter å håndtere. Noen ung-
dommer mestrer slike påkjenninger
bedre enn andre, og er i stand til å
finne løsninger på de utfordringene
de møter. Andre er ikke like godt rus-
tet til å møte så mye motgang og be-
lastning i sin hverdag og opplever de
vanskelige situasjonene som tyngre å
bære (Huba.no). 

Forholdet til foreldrene og
jevnaldringsgruppen
Som vår problemstilling sier noe om,
ønsker vi å fange opp de guttene som
ikke formidler sine psykososiale van-
sker, og derfor sliter med dem i still-
het. For å kunne fange opp og hjelpe
disse guttene, ser vi at vi må ha gode
kunnskaper om det som kjennetegner
puberteten og ungdomsalderen gene-
relt. Det er av stor betydning for
identitetsdannelsen i ungdomsalderen
at familien fungerer som en ”trygg-
hetsbase” som de unge kan orientere

seg ut ifra i sin søken etter egen iden-
titet. Undersøkelser viser at rollefor-
virret ungdom er den gruppen som
har dårligst kommunikasjon med for-
eldrene (Grotevant & Cooper 1986,
Papini 1994, ref. i Evenshaug & Hal-
len 2005). Utviklingen av selvstendig-
het, egen identitet og en egen rolle i
samfunnet forutsetter at den unge
lykkes i å frigjøre seg fra den emosjo-
nelle og sosiale avhengigheten av for-
eldrene. Denne frigjøringen er en
nøkkelfaktor i utviklingsoppgavene i
ungdomsalderen.

Prosessen må imidlertid forstås i en
større sammenheng, der ikke minst
forholdet til jevnaldringsgruppen
også er av stor betydning. Sosialpsy-
kologisk kan ungdomsalderen karak-
teriseres som en marginalposisjon
(Lewin 1950, ref. i Evenshaug & Hal-
len 2005). Både barn og voksne har
en relativt klar oppfatning av sin
gruppetilhørighet. De unge derimot,

befinner seg i en uklar situasjon, og
slites mellom forskjellige sett av nor-
mer. Derfor kan de ofte få problemer
med å tolke sin status og sin rolle. I
det ene øyeblikket blir de oppfattet og
behandlet som barn, i det neste for-
ventes det voksen atferd av dem. Det
er naturlig for ungdom å søke sam-
men med jevnaldrende i denne perio-
den.

Gutter i puberteten trenger kanskje
mer enn noen annen gang i livet an-
dre personer å dele sine sterke, usikre,
forvirrede følelser, drømmer og tvil
med (Sommerschild & Grøholt
1997). På den andre siden kan for
sterk tilknytning til jevnaldrende føre
til ensretting innenfor ungdomsgrup-
pen. Dette kan lede til at guttene føler
krav til å tilpasse seg gruppens verdi-
er, moter og skikker, for å kunne in-
kluderes i denne. Presset på å under-
kaste seg den rådende ungdomskultu-
ren er sterkest i starten av tenårene,
og de som ikke passer inn kan bli stå-
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ende utenfor (Sommerschild & Grø-
holt 1997).

Problemer i ungdomsalderen
Størstedelen av de unge gjennomlever
ungdomsalderen uten altfor store
problemer og konflikter, men det fin-
nes også ungdom som strever og som
ikke klarer å tilpasse seg de krav og
forventninger som stilles dem. Av uli-
ke grunner kjenner noen seg fremme-
de i forhold til samfunnet og de ver-
diene det står for, og kan som følge av
dette utvikle psykososiale problemer.
I følge Evenshaug og Hallen (2005)
kan man se en negativ utvikling de
siste ti årene, ved at stadig flere ung-
dommer sliter med psykiske vansker.
Det kan handle om mindreverdsfø-
lelser, sorgfølelser, nedstemthet, og
mangel på håp for framtiden. De hev-
der videre at depressive følelser øker
raskt under og etter puberteten. For
de fleste kan dette være et forbigå-
ende fenomen, men for enkelte kan
depresjon eller melankoli bli en do-
minerende sinnsstemning, og utvikle
seg til en alvorlig psykisk forstyrrelse
som krever psykiatrisk hjelp.

Noen er mer utsatt enn an-
dre
Å være ungdom er i seg selv ingen ri-
siko, og de fleste ungdommer
gjennomgår puberteten uten altfor
store problemer og konflikter. Samti-
dig finnes det ungdommer som har
det vanskelig, og som sliter med å til-
passe seg. Det kan handle om en
fremmedfølelse ovenfor andre men-
nesker og samfunnets verdier, som
gjør at ungdommer kjenner seg iso-
lerte og føler en stor utilfredshet med
seg selv og/eller samfunnet (Evens-
haug & Hallen 2005).

Som helsesøstre vet vi at mange unge
gutter sliter med psykososiale vansker
i denne perioden, og dette er gutter vi
ønsker å fange opp. Hensikten er å
hjelpe disse ungdommene, samt for-
søke å forhindre at problemene
videreutvikler seg. For å forebygge
psykisk sykdom er det viktig å foku-
sere på de grupper i befolkningen
som vi vet løper høyere risiko enn an-
dre for å utvikle psykiske vansker og

lidelser. Sommerschild og Grøholt
(1997) sier at vi i forebyggende helse-
arbeid må drive aktiv oppsøkende
virksomhet, ettersom den gruppen
som løper størst risiko for å utvikle
psykiske vansker, også er den gruppen
som sjelden oppsøker helsetjenesten.
De påpeker videre at det er viktig å
tenke helhetlig når man skal fokusere
på å fange opp barn og unge med
psykiske vansker. Gjennom observa-
sjon av ungdommen vil man kunne
se varselsymptomer som nedsatt kon-
sentrasjonsevne, hyperaktivitet, dårlig
forhold til jevnaldrende, sterkt opp-
merksomhetssøkende atferd, og sterke
asosiale trekk (Sommerschild & Grø-
holt 1997).

Risikofaktorer knyttet til familien kan
være vedvarende konflikter mellom
foreldre, manglende samhold, oppløs-
te hjem, overdreven involvering, ut-
talte kritiske holdinger, sosial isola-
sjon og en kaotisk hverdag. Sykdom
hos foreldre, spesielt av psykiatrisk art
og alvorlig sykdom hos søsken gir
også økt risiko. Barn og unge som ut-
settes for omsorgssvikt, som for ek-
sempel vanskjøtsel, fysiske, psykiske
og seksuelle overgrep, er i høyrisiko-
gruppe for å utvikle psykiske vansker
og lidelser (Killén 2004). Dette gjelder
også barn og unge med funksjonshin-
der. Stress og hektisk program i hver-
dagen kan også bli en psykisk belast-
ning for ungdom i dag (Ellneby
1999). Nærmiljø og sosial klasse kan
også ha innvirkning på barn og unges
psykiske helse. Man ser at det gir økt
risiko å tilhøre en lav sosial klasse el-
ler et stigmatisert boligområde (Som-
merschild & Grøholt 1997). 

Med dette i bakhodet kan vi si at
noen av barna kan identifiseres som
risikobarn ut i fra lettilgjengelige opp-
lysninger. Vi vil senere i oppgaven be-
lyse noen faktorer som vi føler spesi-
elt kan påvirke gutters psykososiale
helse i puberteten. Dessverre er det
nok slik at mange barn og unge bærer
på vonde hemmeligheter og vanskeli-
ge tanker som ingen kjenner til. Å
fange opp disse barna er kanskje en
av de største utfordringene helsesøs-
tre har på dette området. 

Hvor ulike er vi? 
Jenter og gutter kommer til verden
med noe forskjellige hjerner. Dette er
ulikheter vi beholder i oppveksttiden,
og som forsterkes ytterligere i puber-
teten. Hele tiden dirigeres vi til en
viss grad av våre hormoner, som igjen
er forutbestemt av våre kjønnskromo-
somer. Biologiske forhold har betyd-
ning for hvordan vi oppfatter lukter
og synsinntrykk, hvordan vi føler og
kommuniserer, og hvordan vi tenker
og lærer. I bunnen av disse kjønnsfor-
skjellene ligger sannsynligvis også
medfødte anlegg (Medhus 1996).

Kjønn er en viktig sosial kategori, og
henger sammen med vårt selvbilde og
vår identitet. I følge Evenshaug og
Hallen (2005) har våre tradisjonelle
kjønnsroller en tendens til å skape
selvoppfyllende profetier, som igjen
fremmer psykologiske kjønnsforskjel-
ler. Omsorg og mellommenneskelig
kommunikasjon står sentralt for jen-
ter i hele oppveksttiden, og i voksen
alder. Typiske forventinger til kvinner
er at de skal være samarbeidsvillige,
vennlige, omsorgsfulle og følsomme
for andres behov. Tidlig er gutter mer
opptatt av ting, og hvordan ting fun-
gerer. Menn har tradisjonelt sett vært
oppmuntret til å være dominerende,
uavhengige, selvsikre, målrettede og
konkurransedyktige. I de fleste kultu-
rer har mannsrollen en høyere status
enn kvinnerollen. Gutterollen er kla-
rere definert, og guttene opplever et
sterkere press for å tilegne seg kjønns-
rollen enn jentene. Dette er forskjeller
som gjerne brukes for å forklare ulik
atferd hos jenter og gutter, men i føl-
ge Evenshaug og Hallen (2005) så er
det viktig å huske at gutter og jenter
psykologisk sett er mer like enn de er
ulike.

Kjønnsforskjeller og psykisk
helse
Purvis (2002) hevder at det finnes
overbevisende dokumentasjon på at
gutter er skjørere enn jenter. Han på-
peker at gutter har en større tilbøye-
lighet til å lide av flere mentale og at-
ferdsmessige problemer, som senge-
væting, stamming, mareritt, hyperak-
tivitet, dysleksi og schizoid atferd. Sett
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i lys av de krav som tradisjonelt stilles
til gutter om at de skal være tøffe og
selvstendige, blir det åpenbart at dette
ytterligere påvirker deres psykiske
helse negativt.

Gutter velger ofte mindre akseptable
atferdsuttrykk for sine mellommen-
neskelige problemer og sin personlige
usikkerhet enn det jenter gjør. Vorm-
nes (1996) hevder at gutter kompen-
serer mindreverdighetsfølelser med
en tøff og pågående atferd. Han me-
ner det er meget viktig å ha dette i
bakhodet når man ser på gutters at-
ferd, da det kan gi oss en utvidet for-
ståelse av problemene deres. Han hev-
der at gutter, i mangel på mannlige
lærere og rollemodeller, ikke får for-
ståelse for sin egenart som gutter.
Han påpeker at gutter ligger opptil to
år etter jentene i følelsesmessig og
nevrologisk modning ved 10 års al-
der, og at det er først i 15 års alder
guttene er på høyde med jentene.
Han ser det som uheldig at det i så
stor grad er kvinner som er lærere, og
mener at menn i større grad vil kun-
ne forstå guttenes ”normale guttestre-
ker”, som nettopp dette, og ikke nød-
vendigvis et uttrykk for atferdsfor-
styrrelser. Han mener videre at gutter
også kan ha mindreverdighetsfølelser
overfor jevnaldrende jenter, med tan-
ke på at de ofte presterer dårligere
faglig (Vormnes 1996).

Vi har nå presentert forskning og teo-
ri som vi mener sier noe om at gutter
i ungdomsalderen har utfordringer
som det er viktig å være oppmerk-
somme på, og som i fremtiden kan få
alvorlige konsekvenser dersom hjelpe-
tiltak ikke iverksettes. Vi vil nå belyse
noe av det støtteapparatet som vi hel-
sesøstre er en del av, samt hva det er
vi som helsesøstre har å tilby disse
guttene av hjelp. 

Skolen som arena
Skolen er en naturlig kanal å bruke
for å nå alle ungdommer. Elevene til-
bringer mye av sin tid på skolen i en
periode av livet som har stor betyd-
ning for deres videre utvikling. Skolen
får derfor en viktig rolle, og er en vik-

tig arena for helsefremmende tiltak
og forebyggende arbeid for ungdoms-
gruppene (Aarø 2000). Haugland &
Torsheim (I:Haugland &Misvær
2005) stiller også spørsmålet om det
bare er sunt å gå på skolen, med ut-
gangspunkt i forskning som sier at de
som har det vanskelig på skolen ofte
utvikler dårligere helse. Det er derfor
viktig å ha fokus på det psykososiale
arbeidsmiljøet  i skolehelsetjenesten.

Helsesøster rolle på ung-
domsskolen
En forutsetning for å kunne hjelpe
skoleelever er at helsesøster oppleves
som en naturlig person å henvende
seg til, og at det er enkelt å komme i
kontakt med henne. For elever er det
derfor viktig at ansatte i skolehelsetje-
nesten er lett tilgjengelige på skolen.
De må vite hvor og når de kan treffe
helsesøster. Ansatte i skolehelsetjenes-
ten må også være inkludert i skole-
miljøet, for at de skal kunne samar-
beide med elever, lærere og foreldre
om å identifisere og ivareta de elever
som har psykososiale vansker (Veile-
deren 2003).
I Veilederen 2003 anbefales bruk av
samtalegrupper rundt psykososiale
problemer. I forhold til vår problem-
stilling ser vi at dette kan være aktuelt
i forhold til primærforebygging, men
tenker at det også er hensiktsmessig
med individuell oppfølging. Individu-
elle samtaler, som for eksempel helse-
samtalen med bruk av helsesirkelen,
er viktig for å identifisere elever som
har behov for tettere oppfølging, hen-
visning til utredning og behandling.
En helsesamtale dreier seg om å kart-
legge hvilke behov, problemer og res-
surser ungdommen har, for så å ut-
forske, vurdere og foreta valg i for-
hold til disse (Økland & Glavin
2005).
Erfaringer tilsier at enkelte elever som
oppsøker skolehelsetjenesten for min-
dre alvorlige fysiske plager, egentlig
kommer fordi de har psykososiale
problemer. 

Kommunikasjon
I helsefremmende og forebyggende
arbeid blant ungdom står kommuni-

kasjon sentralt. Kommunikasjonen
har som hensikt å bidra til at den
hjelpesøkende og hjelperen når sine
mål (Økland & Glavin 2005). For at
helsesøster skal kunne få til en god
dialog, eller en terapeutisk samtale,
forutsetter det at hun innehar en del
egenskaper basert på kunnskap og er-
faring. Hun skal ha evne til å lytte til
den andre, møte den andres følelser,
og se den andres behov. 

I samhandling med mennesker som
er ulik en selv, for eksempel når det
gjelder kjønn, må man streve etter å
se den andres perspektiv. Når helse-
søster møter en gutt må hun være seg
bevisst deres ulike roller, og være yd-
myk ovenfor denne ungdommens
sårbarhet. Det blir av stor betydning
for samtalen at både ungdommen og
helsesøster kan anerkjenne hverandre
som personer (Henriksen & Aarflot, i
Nordtvedt 2002). 

Gutt uten pappa
Mange gutter på ungdomsskolen sav-
ner daglig kontakt med sin far, eller
andre mannlige rollemodeller. Stor-
voll (2004) finner i sin forskning at
gutter er noe mer sårbare enn jenter
for problematiske familieforhold, og
dette er viktig å tenke på både for læ-
rere og oss som helsesøstre, ettersom
dette er en virkelighet for mange gut-
ter i ungdomsskolen. Det at det er få
mannlige lærere i skolen underbygger
disse guttenes mangel på mannlige
rollemodeller og naturlige samtale-
partnere. I vår yrkesgruppe er det
heller ikke mange helsebrødre, altså
må vi helsesøstre bare føye oss i rek-
ken av kvinnelige representanter i dis-
se guttenes liv.

Gutter som har opplevd samlivsbrudd
har større problemer på skolen, lavere
selvbilde, og rapporterer generelt la-
vere tilfredshet enn ungdom uten
denne erfaringen (Størkesen et al
2006, Breidablik & Meland 1999). An-
dre aspekter av dette er jo også savn,
lojalitetskonflikter, dårlig økonomi,
med mer, som selvfølgelig gjør at
ungdom generelt opplever skilsmisse
som vanskelig. Det er lett å tenke seg
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at dette får konsekvenser for deres
psykososiale helse, og ettersom gutter
ofte holder sine triste og vanskelige
tanker for seg selv, kan det å bære
dette alene gjøre det enda vanskeli-
gere. Dyregrov og Raundalen (1994)
hevder at foreldre bør forpliktes til å
informere skolen om endringer i fa-
miliestrukturen. Denne tanken støtter
vi, ettersom vi ser at både lærere og
helsesøster kanskje da bedre kunne
støtte og forstå gutter i denne situa-
sjonen. Skilsmissen blir etter hvert en
del av fortiden, men en fraværende
far forblir en del av dagliglivet. Vi
tenker at dette får størst følger i de til-
feller hvor skilsmisser leder til at gut-
ten får mye mindre samvær med far,
og dermed mister daglig kontakt med
en mannlig rollemodell. Det å savne
en pappa i en sårbar fase som puber-
teten er, ser vi derfor som ekstra uhel-
dig for guttene.

Gutters pubertet
Hva gjelder puberteten er den en fase
som foreldre ofte ser fram mot med
bekymring. Både lærere og helsesøstre
vet at dette kan være en stormfull pe-
riode i gutters liv, og det kan være en
prøvelse for de voksne som skal for-
holde seg til dem. Forskning viser at
tidspunktet for når man kommer i
puberteten har betydning for ung-
dommens psykososiale helse (Pape &
Storvoll 1999). Noe av det som kjen-
netegner ungdomsalderen er ofte et
ønske om å være som andre. Det å
skille seg ut kan gjøre guttene ekstra
sårbare. Det er ikke moro å være først
ut med pubertal hårvekst og stemme-
skifte, men det kan oppleves like ille å
være sist i gjengen. Vi som helsesøstre
kan kanskje tilby grupper med tema
pubertet, og snakke rundt nettopp
dette med at vi alle er ulike også i
denne sammenhengen. 

Vi tenker at det å være tidlig fysisk
moden i mange sammenhenger kan
være en styrke og gi status blant ven-
ner og andre jevnaldrende, men vi
velger her å fokusere på noen utfor-
dringer ved nettopp dette. Ettersom
fysisk modning ikke alltid henger
sammen med mental modning, kan

voksne ofte forvente mer av en fysisk
utviklet 13 åring, enn de vil gjøre av
en gutt som ennå ikke er kommet i
puberteten. Som Lewin (i Evenshaug
& Hallen 2005) sier noe om, slites
ungdommer i puberteten mellom for-
skjellige normer og forventninger.
Det tar tid å finne sin identitet og sin
rolle. Vi ser det derfor som en fare at
gutter som kommer tidlig i puberte-
ten ikke får vokse inn i sin rolle i egen
takt, på grunn av at foreldre, lærere
og andre voksne stiller for høye krav
til dem. Gutter med sen pubertets-
start skiller seg også ut ved å ha en la-
vere selvfølelse enn jevnaldringsgrup-
pen (Pape & Storvoll 1999). Vi ser det
som viktig å forsøke å støtte de som
viser tegn til å slite på grunn av dette,
men vi velger å ikke gå nærmere inn
på denne problematikken her. 

Helsesøsters rolle på skolen
Helsesøsters rolle er i stadig utvikling,
og helsesøster bør også være villig til
å bruke metoder som ligger utenfor
hennes tradisjonelle rolle, når dette er
mest hensiktsmessig i forhold til ung-
dommen (Percy 2003). Skolehelsetje-
nesten er en arena for tidlig interven-
sjon og helsesøster er i en posisjon
der hun treffer alle elever i ungdoms-
skolen. Tanken bak det å ha en åpen
dør er at elevene kan komme innom
uten å avtale tid på forhånd. Ved å
være et slikt lavterskel tilbud oppnår
vi forhåpentligvis at flere av de gut-
tene vi ønsker å nå banker på døra
vår. Vi mener det kan være lurt av
helsesøster å bruke noe av sin tid ute i
friminuttet. Dette gjør henne mer
synlig for elevene, samtidig som det
kan gi henne nyttig førstehånds infor-
masjon om skolemiljøet. Om helse-
søster nærmest stenger seg inne på
sitt kontor, oppnår hun hverken kon-
takt med elever eller lærere. Det vil da
være vanskelig å bli en naturlig del av
skolemiljøet.

Helsesøster har det privilegiet at hun
ikke behøver å vurdere elevene ut i fra
faglige prestasjoner. Hun har en an-
nen rolle enn læreren, og dette kan
være en fordel i kontakten med ung-
dommen. Når dette er sagt, er det

viktig at vi ikke blir sittende på hver
vår tue, men at vi samarbeider med
lærerne. Vi ser det som utrolig viktig
å anerkjenne den kunnskapen og
kompetansen læreren innehar i for-
hold til elevene. En god lærer som har
fokus på hele eleven kan gi oss mye
god informasjon om den enkelte. Læ-
rerne kjenner elevene godt, og de vet
som regel hvem som har lærevansker
og hvem det er som sliter med sosiale
vansker i klassen. Vi er alle opptatt av
elevens beste, men vi må skape en fel-
les forståelse for hvordan dette skal
angripes. Ettersom vi helsesøstre har
det fokus at god helse er en forutset-
ning for all læring, mener vi at dette
perspektivet hele tiden må være med i
den travle skolehverdagen der tiden er
knapp og mye skal læres.

Vi tenker videre at det kan være god
primærforebygging fra helsesøsters
side at hun deltar på foreldremøter
for 8-klasse. Her kan vi ta opp temaer
som psykisk helse og pubertetens ut-
fordringer. Det kan være godt for for-
eldre å bli minnet om hva som kjen-
netegner perioden som deres ung-
dommer går i gjennom. Ved å minne
dem om at ungdommers konflikter i
forhold til foreldrene ofte handler om
en løsrivelsesprosess, og ikke om at
ungdommene hater sine foreldre, kan
man kanskje øke deres tålmodighet
og forståelse for denne fasen. 

Så var det denne kommuni-
kasjonen da ... 
Som bakgrunn for valg av tema sier
noe om, så hadde vi i startfasen av
denne oppgaven en formening om at
gutter ikke kommuniserer sine fø-
lelser på samme måte som det jenter
gjør. Vi føler at menn generelt er min-
dre verbale enn oss kvinner, og at de
har en tendens til å holde sine tunge
tanker og følelser for seg selv. Dette
mente vi måtte ha en negativ konse-
kvens for deres psykososiale helse, da
vi tenker det å sette ord på følelser
som en viktig forutsetning for å kun-
ne bearbeide de. 

Vi gjør oss noen tanker om det fak-
tisk er slik at det er et problem for
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disse guttene at de er mindre verbale,
eller om det kun er vi som tror at det
er det. Vi stiller oss spørsmålet; Hvem
eier egentlig problemet? Det å mene
noe om behovene til det andre kjønn
er ikke alltid lett, og konklusjonene
blir ikke alltid rette. Når vi som helse-
søstre skal møte de guttene som sliter
med psykososiale vansker, er det der-
for viktig at vi ikke overfører våre be-
hov og preferanser for verbale ytring-
er på dem. Det at vi ville ha foretruk-
ket at guttene i større grad satte ord
på sine tanker og følelser, sier egentlig
svært lite om hva de selv har behov
for. Det å møte guttene der de er, på
deres premisser, ser vi som helt avgjø-
rende for å skape et godt forhold.

Hvordan kan vi møte gutter
på deres premisser?
For å besvare dette spørsmålet må vi
stille oss et nytt; Er egentlig den tera-
peutiske samtalen lagt opp i forhold
til gutters måte å kommunisere på?
Slik vi ser det er det viktig å vurdere
hvor og hvordan disse samtalene
finner sted. En terapeutisk samtale
mellom hjelper og klient foregår tra-
disjonelt sittende rett overfor hveran-
dre. Dette er ofte en fremmed samta-
leform for gutter og menn, da de van-
ligvis ikke kommuniserer med hver-
andre på denne måten. Jenter derimot
er mer trygg med denne formen for
kommunikasjon, ettersom de i større
grad benytter seg av personlige og
nære samtaler med andre jenter for å
bearbeide følelser. Det viser seg at
gutter synes at det er lettere når sam-
talen enten foregår parallelt med en
annen aktivitet eller er oppdelt i min-
dre sekvenser og innskutt mellom en
aktivitet. 

Dyregrov (2004) foreslår ulike akti-
viteter som kan være nyttige å bruke
som en del av samtalen med gutter.
Det kan være spill, datamaskin, video,
fysiske aktiviteter, hist-oriefortelling,
eller at man snakker sammen mens
man spaserer en tur. Det å tenke utra-
disjonelt støttes av de helsesøstre vi
har snakket med, som samtidig nev-
ner at det er viktig å oppsøke guttene
på ulike arenaer, som for eksempel i

sløydtimene og på idrettsdager. Helse-
søster kan også samarbeide med ute-
kontakter og stikke innom ungdoms-
klubben en gang i blant. Som Som-
merschild & Grøholt (1999) sier noe
om, må vi i forebyggende helsearbeid
drive aktiv oppsøkende virksomhet,
ettersom den gruppen som løper
størst risiko for å utvikle psykiske
vansker også er den gruppen som
sjelden banker på helsesøsters dør.

Grupper eller individuelle
samtaler?
Er individuelle samtaler eller samtaler
i gruppe den beste måten å nå disse
guttene på? Vi støtter oss til kloke ord
fra Ole Brumm og sier: ”Ja takk, beg-
ge deler!”. Gruppesamtaler er mye
brukt i skolehelsetjenesten, og vi me-
ner dette er en fin metode med tanke
på å snakke om temaet psykososiale
vansker. Det å få til en åpenhet rundt
dette tabubelagte temaet kan være
med på å minske fordommene, samt
sette i gang tanker hos guttene som
gjør at kanskje de også våger å ta opp
sine problemer med noen. Ungdom-
mer tror gjerne at de er alene om å ha
det vanskelig, og det kan være godt å
få bekreftet at andre også kan ha det
på samme måten.

Samtidig tror vi at individuelle sam-
taler er best egnet dersom gutten øn-
sker å ta opp mer personlige forhold
ved sitt følelsesliv. Da kan helsesøster
ha fokus på den ene personen, og det
kan være mye lettere for gutten å
åpne seg om vanskelige ting når ingen
andre er tilstede. Noen ønsker å ha
med seg en god venn, og dette bør vi
være åpne for. Ulempen med denne
metoden er at den er tidkrevende. På
tross av dette klarte helsesøstrene der
vi var i praksis å ha individuelle sam-
taler med alle elevene i sine 8.klasser.
Dette prioriterte de, da de så det som
et godt forum for å bli litt bedre
kjent, samt avdekke eventuelle van-
sker som ungdommene følte de had-
de. I en fase der disse 8.klassingene er
nye på skolen, er også dette en fin an-
ledning for helsesøster å få presentert
seg.

Hvordan nærme oss – uten å
trå for nære?
Slik vi ser det, finnes det ingen fast
oppskrift å bruke i samtale med men-
nesker, men vi vil på tross av dette al-
likevel nevne noen faktorer vi tror er
viktige å være seg bevisst når man
skal samtale med gutter. Ungdom
foretrekker, i følge Økland og Glavin
(2005) at helsesøster benytter en vok-
sen språkform som er tydelig og for-
ståelig, og uten bruk av ungdommens
sjargong, uttrykk og atferd. Ungdom
kan også ha vanskelig for å uttrykke
seg direkte om hva som er problemet
når de kommer til helsesøsters kon-
tor. Det å sette av tilstrekkelig med tid
er derfor viktig. Bruk av aktiv lytting
og åpne spørsmål er også hensikts-
messig, slik at vi kan få frem hva som
er viktig og sentralt i det den andre
har på hjertet. Åpne spørsmål krever
også større grad av refleksjon fra den
unge, mens lukkede spørsmål mer
kan bære preg av forhør og intervju.
Her er vi også bevisst at vi må ha re-
spekt for den enkelte gutts integritet.
Om de viser oss sin sårbarhet, og gir
oss sin tillit, må vi som helsesøstre
være forberedt på å ta imot det de
forteller om. Vi kan ikke la dem sitte
hudløse tilbake, uten at vi tar ansvar
for det vi har satt i gang og har noe å
tilby dem i retur. 

Det er idag mer fokus på veiledning
enn det er på rådgivning innen vårt
fagfelt. Vi tenker oss at det vil være
bra med noe midt i mellom. Vi må
passe oss for å legge løsningene i hen-
dene på guttene, men heller legge til
rette for at den som veiledes selv skal
kunne oppdage og lære, altså være re-
flekterende og delaktig i prosessen. På
den andre siden er det viktig at vi
med vår erfaring ikke forventer at de
unge alltid skal kunne klare å formu-
lere sine behov. Dyregrov (2004) nev-
ner at ungdom ofte er ukomfertable
med å tale fritt, og at de gjerne ønsker
litt drahjelp.  Man kan tenke seg at en
stor grad av åpenhet kan være natur-
lig, men slik vi ser det er det viktig å
holde en viss distanse for ikke å bli
for involverte, og dermed kanskje
miste helhetsperspektivet. For stor



grad av nærhet kan også oppleves
som skremmende for gutter, og gjøre
at de kjenner seg ubekvemme i rela-
sjonen.  

Vi tenker oss at helsesøsters personli-
ge egenskaper også spiller en rolle i
forhold til om guttene fortsetter å
komme til samtaler. Slik vi ser det er
hennes evne til å oppnå tillit og møte
ungdommene der de er sentralt for
om kontakten oppnås og videreføres.
Noen helsesøstre har et ”naturtalent”
hva gjelder å kommunisere med gut-
ter, noe vi erfarte under hospitering
på helsestasjon for gutter. Vi må også
ha en del kunnskap og innsikt i hva
det vil si å være gutt i det miljøet, og
under de forhold, som gutten lever i.
Flere studier viser at et godt funge-
rende sosialt nettverk virker forebyg-
gende overfor en rekke psykososiale
problemer (Gundersen & Moynahan
1995). Som vi ser det kan helsesøster
gjøre en innsats for å styrke nettver-
ket til ungdommer som har et dårlig
sosialt nettverk. Et godt hjelpemiddel
kan blant annet være at ungdommen
tegner et nettverkskart. 

Veien videre ...
Om disse guttene åpner seg for oss, er
det ikke til særlig hjelp i lengden om
vi ikke også klarer å hjelpe de til å
kunne åpne seg for andre. Vi må pas-
se oss for å ikke gjøre dem for av-
hengige av oss, ettersom vi vet at vi
ikke alltid kan være der for dem. Det
vi først og fremst ønsker er jo å gjøre
dem i stand til å kunne hjelpe seg selv
og ta ansvar for sin egen helse. For at
de skal kunne gjøre dette trenger de å
kunne støtte seg til sine nærmeste,
dersom de har andre nære relasjoner,
og bruke disse på en konstruktiv måte
på veien videre. 

Det er viktig at helsesøster jobber for
at forholdet mellom disse guttene og
deres foreldre skal bli så lite konflikt-
fylt som mulig, da vi ser de gode fa-
milierelasjonene som en stor ressurs i
disse guttenes liv. Dette forutsetter
selvfølgelig at det er nogenlunde
”normale” familieforhold der hjem-
me, og at foreldrene evner å ivareta

sitt foreldreansvar på en god måte.
Det at disse ungdommene er i en løs-
rivelsesprosess betyr ikke at de ikke
har behov for sine foreldre. Om hel-
sesøster kan bidra til en mer åpen di-
alog mellom de unge og deres forel-
dre, føler vi at hun har vært med på å
skape gode betingelser for fremtiden.

I samtaler der gutter ber om at helse-
søster ikke informerer foreldrene, ser
vi at hun kan komme i et etisk dilem-
ma. Avhengig av sakens natur må hel-
sesøster bedømme om hun kan re-
spektere ungdommens ønske, eller
om hun ser seg nødt til å informere
foreldrene. Helsesøster må i slike til-
feller foreta en konkret vurdering av
situasjonen, hvor også hennes lovpå-
lagte ansvar bør spille en avgjørende
rolle for hva hun velger å gjøre. Vår
filosofi er allikevel at det er viktig å
motivere og støtte gutten, slik at han
kan våge å ta opp sine vansker hjem-
me. Helsesøster må i slike tilfeller be
om samtykke fra gutten, slik at han
ikke kjenner seg overkjørt og plassert
på sidelinjen. Kjønnsperspektivet er
sentralt når man skal kunne gi et til-
bud til alle. Dette innebærer at det må
tas hensyn til jenter og gutters ulike
liv, vilkår, ønsker og behov i vår ut-
vikling av tjenestetilbudet. Vi må der-
for ikke falle i den grøfta å tro at vi
skal gi alle et likt tilbud. Det viktige er
at vi klarer å gi dem et likeverdig til-
bud (Torvestad & Steinsland 2002).

Avsluttende refleksjoner
I innledningen undrer vi oss over
hvorfor så få gutter oppsøker helse-
søster med sine psykososiale vansker i
puberteten. Vi kan ikke påstå at vi har
funnet svaret på dette, men vi har en
formening om at det handler om den
berømte høye terskelen og om ulike
måter å kommunisere på. Vi mener at
helsesøsters evne til å møte disse gut-
tene, samt være tilgjengelig for de, er
av stor betydning. Det er viktig at hel-
sesøster har kunnskap om psykososi-
ale vansker hos gutter, for å kunne
vite hvilke signaler hun bør være
oppmerksom på for å kunne oppdage
dem.

Vi ser også at samarbeid med foreldre
og lærere, samt med helsesøster som
kjenner ungdommen fra før, vil være
avgjørende for å kunne fange opp de
som sliter med denne typen vansker.
Psykososiale vansker synes ikke alltid
utenpå, og tilsynelatende velfunge-
rende gutter kan også slite med vonde
tanker. Vi vet at det i dag er gode
undervisningsopplegg hva gjelder
psykisk helse på skolene, men det er
viktig at disse ikke glemmes bort i
skuffene. Vi ser det som en viktig
oppgave å bidra slik at temaet psyko-
sosial helse forblir på dagsorden i
skolen, slik at terskelen for å oppsøke
hjelp kan senkes og fordommer med
tiden begraves.Vi strever etter å møte
guttene der de er, men innser at vi al-
dri kan føle på kroppen hva det vil si
å være gutt. Allikevel mener vi at vi
med vår kunnskap og vårt fokus ikke
skal diskvalifisere oss selv som hjel-
pere av den grunn. Vi har mye å bidra
med hva gjelder å mobilisere de res-
surser som finnes i og rundt guttene,
ikke minst ved hjelp av tverrfaglig
samarbeid.
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ÅRETS HELSESØSTER 2008
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 Landsguppen av Helsesøstre NSF

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: LaH NSF, Postboks 272,
6501 Kristiansund N innen 15.03. 2008
Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret og
vinner utnevnes på kongressen på Hell, Stjørdal 22.-24.
april 2008.

DEN GYLNE PENN 2008
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: LaH NSF, Postboks 272,
6501 Kristiansund N innen 15.03. 2008
Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fattes av LaH-
styret og vinner utnevnes på kongressen på Hell, Stjør-
dal 22.-24. april 2008.



Landsgruppen av Helsesøstre arrange-
rer Generalforsamling onsdag 23.april
kl. 0830-1130 i forbindelse med helse-
søsterkongressen på Hell, Stjørdal.
Enkeltmedlemmer eller faggrupper
som har saker de ønsker fremmet på
Generalforsamlingen, må sende disse
skriftlig (fortrinnsvis elektronisk)
innen 25.februar 2008.
Evt. GF-saker sendes til LaH på føl-
gende adresse:

astrid.grydeland@bluezone.no eller til
LaH NSF, Postboks 272, 6501 Kristian-
sund N.
Saksliste og saksdokument vil i hen-
hold til gjeldende vedtekter sendes
faggruppene i fylkene 3 uker før gene-
ralforsamlingen holdes. Saksliste og
saksdokument vil også på bli lagt ut på
LaHs nettsider:

www.sykepleierforbundet.no

NB! Det forventes at alle som melder
seg på GF, selv har med saksdokumen-
ter lastet ned fra nettsiden.
Vi oppfordrer alle LaH-medlemmer
på årets kongress, og evt. andre med-
lemmer av LaH til å delta på general-
forsamlingen. 
Det er her viktige saker vedtas, valg
gjøres og kursen videre stakes ut. 

LaH GENERALFORSAMLING
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GENERALFORSAMLINGEN
2008

INFORMASJON FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteen er i gang med rekrutteringsarbeidet til nytt styre 2008/2009, og forbereder valget som skal skje på ge-
neralforsamlingen på Hell, 23.april 2008.

Valgsituasjonen for styret i LaH 2007/2008 er følgende:

Leder:  Astrid Grydeland Ersvik   Ikke på valg

Styremedlemmer:
Anita Skjellerud På valg – stiller ikke til gjenvalg
Reidun Fagervik  På valg – stiller ikke til gjenvalg
Astrid Seim Realfsen Ikke på valg
Karen Jægtnes Ikke på valg

Varamedlemmer:                                    
Ebba Sommerfeldt På valg – stiller til gjenvalg
Rita Eikeland På valg – stiller til gjenvalg
Ett varamedlem Har manglet i denne valgperioden.

Dette innebærer at vi ønsker kandidater til fem styreverv.
Ved første valgrunde (avstemming) er det de/den som får flest stemmer som blir styremedlem(mer) for 2 år. 
Ved andre valgrunde (avstemming) rangeres varamedlemmene etter antall stemmer. Varamedlemmer velges for et år.
Første varamedlem møter fast i styret. Styret konstituerer seg selv.

Forslag til kandidater sendes så snart som mulig og senest innen 25.februar, 2008 til 
bhamre@stavanger.kommune.no, tlf arb. 51 50 84 71 eller mob. 98 45 22 11.

Hilsen Berit Hamre, leder i valgkomiteen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH
NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Norsk sykepleierforbund avholdt
Landsmøte i Oslo dagene 6.-10.
november 2007.
De fleste av NSFs 32 faggrup-
per – som utgjør Sentralt fagfo-
rum (SF) var representert ved
sine ledere eller nestledere. SF
hadde i forkant sendt inn flere
saker til landsmøtet.

Blant annet hadde Landsgruppen av
helsesøstre, Barnesykepleierforbun-
det, Jordmorforbundet og faggruppen
for sykepleiere i allergi, eksem og
lungesykdom hos barn, sammen
sendt inn saken Barn og unge – sat-
singsområde for Norsk Sykepleierfor-
bund. Denne fikk vi anledning til å
presentere med et 15 minutters inn-
legg i sak 11 – Innsatsområder. 
Landsmøte er ensbetydende med
mange saker, lange dager, korte netter
og stadige justeringer av sakslisten.
Dette fikk vi erfare til fulle, da saken
vår kom opp kl. 0115 natt til lørdag.

En noe uvant tid å stå på talestolen,
men det gikk det også!
Du kan lese alle landsmøtesakene,
vedtakene og saken om barn og unge
ved å gå inn på:
www.sykepleierforbundet.no og klik-
ke deg inn på Landsmøtet 2007 på
høyre side.

Den nye forbundsledelsen som ble
valgt:
Forbundsleder Lisbeth Normann 

Nestleder Unni Hembre 
2. nestleder Jan Erik Nilsen 
Forbundsstyret består foruten disse
av: Rigmor Føske Johnsen, Kirsti Ja-
cobsen, Solveig P. Kopperstad Brat-
seth, Marit Waag, Inger Marie Aas-
heim, Inger Skjæveland.
LaH gratulerer og ser frem til et godt
samarbeid med den nye forbundsle-
delsen!

NSFS LANDSMØTE 2007

Fra venstre: Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH, Andre Grundevig, leder Barnesyke-
pleierforbundet, Sølvi Heimestøl, leder Faggruppen for sykepleiere i allergi, eksem
og lungesykdom hos barn og Lise Strømme, nestleder jordmorforbundet.

Flere helsesøstre deltok på NSFs landsmøte. Her er noen av de, fra venstre: Kirsti
Aune, Kristin Sundet, Astrid Grydeland Ersvik, Åshild Skulstad og Randi Nyjordet.

Anne Marie Gran Bruun, leder av anes-
tesisykepleierne og en av kandidatene
som forbundsleder.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Helsesøster Kristin Sundet, tillits-
valgt for helsesøstrene i Drammen
Kommune og fylkesstyremedlem i
Norsk sykepleierforbund, Buskerud
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg var delegat på Landsmøtet i Norsk
Sykepleierforbund som gikk av stabe-
len 6-11 november i år i Oslo.
Det var et flott landsmøte med inter-
essante saker og veldig mange enga-
sjerte delegater!
Det gledet meg også at det var flere
helsesøstre blant delegatene.
En av sakene som skulle debatteres og
voteres over var hvilke innsatsområ-
der Norsk sykepleierforbund skal ha i
den neste fire års perioden.
Vi var mange som hadde innspill om
at NSF må prioritere barn og unges
helse som et innsatsområde.  Leder i
LaH, Astrid Grydeland Ersvik, holdt
et glitrende saksfremlegg på vegne av
vår faggruppe og tre andre faggrup-
per.
Nå ble det slik i dette landsmøtet som
det ofte blir når mange har mye på
hjertet. Tida strakk rett og slett ikke
til. Selv om vi jobbet til både ett og to
på natten endte saken om innsatsom-
rådene med omforente vedtak. Inn-
spillene med forslag om vedtak om at
NSF skal satse tydelig på barn og
unges helse kom med, men ikke som
vedtatte innsatsområder, men som
vedlegg til saken.
Nedenfor følger innlegget jeg hadde
forberedt å holde til landsmøtet. Nå
skal det sies at det jeg fikk fremført
var noe mer avkortet enn det som
står på trykk her, men landsmøtet var
ikke i tvil om hva vi som jobber med
barn og unge mener at Nsf må satse
mer på.

INNSATSOMRÅDER FOR
LANDSMØTEPERIODEN

Barn og unge – satsingsom-
råde for Norsk Sykepleierfor-
bund

Innledning
Buskeruds delegasjon ønsker å frem-
me et forslag til LM (Landsmøtet) om
at Norsk Sykepleierforbund vedtar en
sterk og tydelig satsing på barn og
unges helse i sine innsatsområder for
LM perioden 2007-2011.
Bakgrunnen for å fremme forslaget
om vedtak har sammenheng med
vedlegg a. i saken. De fire faggrup-
pene Barnesykepleierforbundet, Fag-
gruppen for sykepleiere i allergi, ek-
sem og lungesykdom hos barn, Jord-
morforbundet i NSF og Landsgrup-
pen av Helsesøstre i NSF har sendt
inn saken til LM.

Landsgruppen av helsesøstre er den
største faggruppen i NSF med sine
2535 medlemmer.
Jeg er helsesøster og innlegget bærer
selvfølgelig preg av det. Det betyr ikke
at vi i Buskerud ikke også er opptatt
av den kurative delen av helsetjenes-
ten. Helsetjenester til barn og unge i
spesialisthelsetjenesten og i jordmor-
tjeneseten kommenteres i noen grad.

Bakgrunn
Norske barn og unge er blant de
friskeste i verden. Norge opplever en
økonomisk vekst som savner side-
stykke. Kommuneøkonomien har
blitt markant bedre. Skatteinngangen,
særlig i de store kommunene har al-
dri vært høyere.
Og i følge SSB har helsestajons- og
skolehelsetjenesten aldri før hatt så
store personellressurser som i dag.
Antall helsesøsterstillinger har økt fra

1430 årsverk i 1994 til 1945 årsverk i
2006. For jordmorstillinger i primær-
helsetjenesten har økningen i samme
periode gått fra 135 til 278 årsverk.

Hvorfor er det da nødvendig å opp-
fordre LM i Nsf til å vedta dette inn-
satsområdet?

I dag brukes under 2 % av de samlede
helseutgifter på forebygging. Det er et
paradoks siden forebygging er mer
kostnadseffektivt enn å behandle ska-
de. Helsestasjonen og skolehelsetje-
nesten er lavterskel tilbud i kommu-
nehelsetjenesten som når nær 100 %
av barn, unge og deres familier. 
Forebyggende helsearbeid er imidler-

tid ofte salderingsposten i kommune-
budsjettene.
Et eksempel på at forebygging ikke
prioriteres tilstrekkelig er at man lig-
ger dårlig an med å få på plass de 800
årsverkene som ble lovet helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten gjennom
opptrappingsplanen for psykisk helse.
Opptrappingsplanen har som målset-
ting å styrke det psykiske helsearbei-
det både i primærhelsetjenesten og i
spesialisthelsetjenesten, (St.mld. nr
63, 1997-1998). Nå er det et år igjen
til handlingsplanen skal avsluttes og
det mangler fortsatt 449 årsverk.
Fremskrivinger fra SSB viser at vi
kommer til å mangle 500 helsesøstere
i 2015. Helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad sa i et intervju med Af-
tenposten tidligere i år: ”Det bekym-
rer meg at vi bare har en helsesøster
pr. 1000 elever”.

Helsemessige utviklingstrekk hos
barn og unge
Vi står overfor en rekke utfordringer
når det gjelder barn og unges helse i
åra fremover.
Stadig flere barn får kroniske syk-
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dommer som astma, eksem og diabe-
tes type 1. Premature barn overlever i
større grad enn tidligere og disse bar-
na har oftere behov for livslange og
sammensatte helsetjenester.
Ungdom i alderen 15-18 år utgjør en

spesielt utsatt gruppe. Mange barne-
avdelinger tar ikke i mot så store barn
og de blir lagt inn i voksenavdelinger.
Tilgang til og bruk av rusmidler øker.
Stadig flere barn og unge sliter med
konsekvensene av overvekt.
Barn og unge med psykiske plager er
også en gruppe som har behov for
sammensatte og omfattende helsetje-
nester. Internasjonale studier viser at
mellom 10 og 16 % av barn og unge
har så store psykiske plager at det vir-
ker negativt inn på deres daglige fun-
gering. (Costello et al. 2003). Angst,
depresjon, spiseproblemer og utage-
ring er de vanligste problemtypene.
Nær halvparten av disse, 5-8 % av alle
barn og unge, antas å ha en diagnos-
tiserbar psykisk sykdom som trenger
behandling.
Jeg kommer av og til i kontakt med
barn og unge som er ofre for mob-
bing og voldsproblematikk. Dette er
barn og unge som har strevet over
lang tid og som ofte sliter med dårlig
selvbilde, depresjoner og selvmord-
stanker.
Når mor eller far er psykisk syke får
det ofte store konsekvenser også for
barna. Da kan det være godt å vite at
du har en helsesøster å gå til slik at du
lettere kan mestre hverdagens opp- og
nedturer.
Vi har et økende antall barn og fami-
lier fra etniske minoriteter i Norge.
Dette stiller store krav til kunnskap
hos sykepleiere, jordmødre og helse-
søstere som skal veilede, pleie og bi-
stå. Ofte er disse konsultasjonene res-
surskrevende både i forberedelse og
gjennomføring.
Mange jenter i etniske minoriteter
opplever traumatiske hendelser som
er kulturelt betinget. Tvangsgifte og
kjønnslemlestelse er alvorlige over-
grep mot individet. Jeg har ikke tall
på hvor mange unge jenter jeg har
hatt gråtende på mitt kontor fordi de
frykter for represalier fra mannlige
slektninger. 

Arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hansen sier i en kro-
nikk i Drammens Tidende 21. okto-
ber i år: ”Kunnskap om det kollektive
presset som kan oppstå er nødvendig
for å forstå hvordan tvangsekteskap
kan forekomme, og enda viktigere
hvordan det kan forhindres”. Dette sa
han i forbindelse med opprettelsen av
de mange minoritets- og integre-
ringsrådgiver stillingene regjeringen
har tatt initiativ til.

Utviklingstrekk i helsevesenet
Ventelistene for behandling i spesia-
listhelsetjenesten og hos andre samar-
beidspartnere er lange.
I barne- og ungdomspsykiatrien er
ventetiden i gjennomsnitt 79 dager.
(Mental Helse ungdom)
Ventelistene hos Alternativ til vold er
på 3 mnd. (ATV, Drammen).
Det kan se ut som om barnevernet
har høyere terskel for å gripe inn enn
tidligere. Turnover i denne etaten gjør
at kontinuitet og samarbeid på tvers
av nivåene vanskeliggjøres.
Dette fører til unødvendig tidsbruk
som kunne vært frigjort til brukerret-
tede tjenester i stedet for.
Innføring av fastlegeordningen har
vært en stor skuffelse med tanke på at
dette skulle gi mer rom for tverrfaglig
samarbeid, blant annet i ansvarsgrup-
per. Min erfaring er at fastlegen er
helt fraværende i det tverrfaglige sam-
arbeidet rundt barn og unge.
System for informasjonsutveksling
mellom første og andrelinjetjenesten
er mangelfull og IKT løsninger er
ikke kompatible tjenestene i mellom.
Etter helsepersonell lovens § 4 stilles
det krav til helsepersonell om at de
ikke skal utføre arbeid de ikke er
kompetente til.
Sintef helse har i 2006 utarbeidet en
rapport om helsesøsters kompetanse
som viser at nær 75 % av helsesøsters
arbeidstid brukes innenfor temaet
psykisk helse i dag. Det er et tanke-
kors når tjenesten ressursmessig er di-
mensjonert for å ivareta helseunder-
søkelser og vaksinering.
Rapporten viser også at helsesøster
opplever å ha et viktig ansvar og en
sentral rolle i det psykiske helsearbei-

det i kommunene. Det er helsesøster
som ofte utreder og foretar forarbei-
der i fht. Henvisning til barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det
er ofte helsesøster som er koordinator
i ansvarsgrupper og for brukeres In-
dividuelle planer.
Helsesøster rapporterer i samme
undersøkelse at det er en betydelig
udekket etterspørsel etter mer kom-
petanse i yrkesgruppen, spesielt i for-
hold til å kunne møte problemstil-
linger relatert til psykisk helse hos
barn, unge og foreldre.
En annen utfordring, om enn av en
annen karakter, er de lokalene helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten ofte
får til disposisjon. Økningen i antall
årsverk har ført til trangboddhet og
logistikk problemer som hemmer
driften på helsestasjonene. I skolehel-
setjenesten er problemet av en litt an-
nen karakter. Deres lokaler er ofte
bortgjemte på loft eller i kjellere, eller
i sidebyggninger. Det sier også noe
om prioriteringer!

Disse utviklingstrekkene må få konse-
kvenser for hvordan helsetilbudet til
befolkningen prioriteres.

Tiltak
I Rapport 2007:5 ”Trivsel og oppvekst
– barndom og ungdomstid”, den så-
kalte TOPP studien fra Norsk Folke-
helseinstitutt, beskriver forskerne ut-
fordringer de har identifisert. Barn og
unge med særlig høy risiko for å ut-
vikle psykiske plager er overrepresen-
tert i familier hvor foreldrene har psy-
kisk sykdommer, er rusmisbrukere el-
ler voldelige. Disse familiene har of-
tere knapphet på sosiale ressurser og
en lavere tilknytning til arbeidsmar-
kedet heter det. ”Vi må intensivere ar-
beidet med å bistå multiproblemfa-
miliene og deres barn” Det er i følge
TOPP studien likevel viktig å merke
seg at halvparten av barna som utvik-
ler betydelige psykiske plager og
normbrytende atferd ikke kommer
fra spesielle risiko grupper. ”Man må
jobbe på to veier samtidig: Spesialis-
thelstjenesten må arbeide med de
mest vanskligstillte familiene. Dette
må imidlertid ikke ta oppmerksom-
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het bort fra de befolkningsrettede til-
takene, den primærforebyggende inn-
satsen. Vi må øke kompetansen på
psykiske plager hos barn og unge i
kommunenes tjenesteapparat og inte-
grere nye tiltak i den ordinære virk-
somheten til bla. Helsestasjoner”.

På bakgrunn av denne dokumenta-
sjonen og innspillet fra de fire fag-
gruppene konkluderer vi med føl-
gende:
- Det er mangler i helsetilbudet til

barn og unge
- Retten til helsehjelp er redusert for

barn og unge i primærhelsetjenes-
ten og i spesialisthelsetjenesten.

- Forebyggende og helsefremmende
tiltak har vanskelige vilkår og blir
ikke tilstrekkelig prioritert når det
kommer til fordeling av ressursene
i kommuneøkonomien.

Det er derfor viktig at NSF arbeider
for å sikre at helsetilbudet til barn og
unge i Norge får bedre vilkår. NSF må
i den sammenhengen arbeide aktivt
for å påvirke myndigheter, politikere
og beslutningstakere og å være pådri-
vere for kompetanseheving og spesia-
lisering for å gjøre sykepleiere, jord-
mødre og helsesøstere i stand til å
møte de økende faglige utfordring-
ene.

Buskerud delegasjonen mener NSF
må jobbe for:
- At barn og unge får koordinerte

helsetilbud gjennom tverrfaglighet,
flerfaglighet og samhandling på
tvers av nivåer og sektorer. Her-
under at helsesøsterstillinger skal
utgjøre grunnbemanningen i skole-
og helsestasjonstjenesten og at an-
dre fagpersoner som psykiatriske
sykepleiere, psykologer og minori-
tetsrådgivere skal utgjøre et beri-
kende supplement for en helhetlig
tjeneste til barn, unge og foreldre. 

- At det etableres egne ungdomsav-
delinger i spesialisthelsetjenesten
som er tilpasset deres behov og
med sykepleiere som har kompe-
tanse på og ønsker å jobbe med
denne gruppen.

- At det opprettes flere behandler

stillinger i Barne – og ungdoms-
psykiatrise poliklinikker.

- At bemanningen skal avspeile bru-
kerbehovene. NSF må bidra til at
de øremerkede ressurser til skole-
og helsestasjonstjenesten gjennom
opptrappingsplanen for psykisk
helse blir fulgt opp i praksis. En
økning i antall helsesøstere og bar-
neleger vil ikke bare bidra til å øke
kvaliteten på tjenesten, men også
øke anseelse og status og føre til at
dette blir attraktive arbeidsområ-
der.

- At NSF jobber mot utdanningsin-
stitusjonene både i forhold til å øke
utdanningskapasitet, men også for
å endre faglig innhold slik at ut-
danningene er tilpasset nåtidens
behov.

- At IKT- og dokumentasjonssyste-
mer skal være funksjonelle og
understøtte sykepleie og et helhet-
lig brukerforløp. Vi ønsker en sat-
sing på videreutvikling av systemet
til sykepleierapporter, dvs. at syke-
pleiedokumentasjon kan supplere
legedokumentasjon 

- At tilgjengelighet, tid og kontinu-
itet i helsetjenesten er prioritert.

- At sykepleiere, jordmødre og helse-
søstere får selvstendig rett til å hen-
vise til spesialisthelsetjenesten.

Buskeruds delegasjon anbefaler LM å
tilføye et nytt strekpunkt under inn-
satsområde ”Fag, kunnskap og kom-
petanse” med følgende ordlyd:
”en sterk og tydelig satsing på barn og
unges helse frem mot 2011”.
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Utvikling av forsknings-
samarbeid
Helsestasjonstjenesten i Sandnes har
inngått et forskningssamarbeid med
Universitetet i Stavanger.  
Sandnes kommune har ca. 60.000
innbyggere og er en kommune i sterk
vekst, spesielt i forhold til barn og
unge 0-18 år. Hele aldersgruppen er i
perioder brukere av helsetjenester
som ”Oppvekstetaten” tilbyr. Dette gir
store utfordringer både i forhold til
kvalitet på tjenestene og de behov og
ønsker brukerne har. Kommunen har
som mål å komme tidlig inn i forhold
til barn og familier for å forebygge
problemer, og ønsker å ivareta bru-
kerne på en mer treffsikker måte. De
ønsker å vurdere hensiktsmessig res-
sursbruk i forhold til mål og oppga-
ver, inkludert samarbeid mellom pro-
fesjoner og resultatenheter.
Universitetet i Stavanger har som et
sentralt satsingsområde å etablere
samarbeid med lokale aktører i regio-
nen (Strategidokument, 2005-2008).
Grunnlaget for gode levekår og livs-
kvalitet skal styrkes gjennom nyska-
ping og innovasjon og det skal legges
spesiell vekt på utvikling av forsk-
ningssamarbeid mellom profesjonsut-
danningene og praksisfeltet.  Hensik-
ten er å oppnå en tettere tilknytning
mellom utdanning, forskning og
praksis hvor partene kan ta et felles

ansvar for utvikling av folks velferd
(Suarez-Balcazar et al, 2004). Pro-
blemstillinger som er aktuelle for
praksis danner utgangspunkt for
forskningsaktiviteter og slik kan teo-
retisk kunnskap og praksisbasert
kunnskap knyttes sammen.

Med dette som utgangspunkt ble det
etablert en arbeidsgruppe med repre-
sentanter fra Sandnes kommune og
UiS som møttes over et års tid for å
diskutere hvilke tjenesteområder, mål
og problemstillinger som kunne være
aktuelle å samarbeide om. Utgangs-
punktet for samarbeidet var å foku-
sere på barn og unge, 0-18 år, deres
levekår og utvikling av hensiktsmessi-
ge tjenester for å kunne møte aktuelle
behov. Sentrale begreper var ”Samar-
beid”, ”Kompetanse” og ”Brukermed-
virkning”. Det ble bestemt at Sandnes
helsestasjon skulle være utgangspunkt
for et prosjekt med fokus på ”Helse-
stasjonsprogrammet, 0-5 år”. Målet
var å utvikle helsestasjonstjenestene
og møte de behov brukerne av tjenes-
tene har på en bedre måte. 

Folkehelseperspektivet – en
felles referanseramme for
praksis og forskning
Sandnes kommune ønsker å anvende
folkehelseperspektivet som overord-
net tverrfaglig referanseramme i sitt
arbeid med barn og unges oppvekst-
forhold. Folkehelseperspektivet defi-
neres som et tverrfaglig perspektiv og
det anses som en styrke at ulike disi-
pliner og profesjoner kan finne sin
plass og samle sin innsats i arbeidet
med ulike målgrupper og problem-
stillinger (Tones & Tilford, 2001). Det
er et ressursorientert perspektiv med
vekt på empowerment og brukermed-
virkning. Folkehelseperspektivet er
knyttet til WHO’s målsettinger gene-

relt, og det er utviklet spesifikke mål
for arbeid med barn og unge hvor
samarbeid mellom utdanning og
helse- og sosialtjenester vektlegges
(WHO, 1999). I tillegg er Sandnes
kommune en del av WHO’s program
for ”Healthy Cities” eller ”Sunne
byer”. Folkehelseperspektivet kan med
andre ord tjene som en helsepolitisk
overbygning for ulike prosjekt og en
felles tverrfaglig plattform for dem
som blir involvert.

Sandnes kommune og helse-
stasjonstjenesten
Sandnes kommune har iverksatt hel-
sestasjonstjenester i tråd med Lov om
helsetjeneste i kommunen (1982) og
forskrift av 3. april 2003 om kommu-
nens helsefremmende og forebyg-
gende arbeid i helsestasjonstjeneste og
skolehelsetjeneste. Dessuten brukes
Veilederen (2004) som utdyper inn-
holdet av bestemmelsene i forskriften
(2003). Ifølge Sandnes kommune skal
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
”framstå som et helhetlig tilbud til
barn og ungdom i alderen 0-20 år bo-
satt i Sandnes kommune”. Helsesta-
sjons- og skolehelsetjenestene i Sand-
nes tilbyr tjenester ved 9 helsestasjo-
ner, 33 barne- og ungdomsskoler og 4
videregående skoler. Der er også en
helsestasjon for ungdom i alderen 16
– 24 år. Til sammen har tjenesten 26
årsverk for helsesøstre. 

Med utgangspunkt i de formelle ram-
mebestemmelsene og brukerundersø-
kelser helsestasjonstjenesten har
gjennomført, har Sandnes kommune
laget ”Helsestasjonsprogrammet i
Sandnes 0-5 år”. Programmet er hel-
sefremmende og primærforebyggende
og skal være et ikke-stigmatiserende
lavterskeltilbud hvor de tilbyr infor-
masjon, veiledning og helseundersø-
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kelser til foreldre og barn. Alle famili-
er med barn fra 0-5 år tilbys det sam-
me programmet dersom ikke særskil-
te grunner tilsier noe annet. Pro-
grammet omfatter oppfølging av en-
keltklienter og miljørettet arbeid. Det
er mindre oppfølging av grupper med
særskilte behov over tid.

Målsettingene retter seg mot tre ho-
vedområder: styrke mestring av forel-
drerollen, fremme barns lærings- og
utviklingsmiljø, og bidra til helse-
fremmende livsstil. For å nå disse må-
lene vil de gjøre følgende:
- fortsette med Foreldreveiledings-

programmet (Barne- og familie-
dept., 2005)

- ha fokus på å styrke barnets selv-
bilde

- bruke ”Firfotmodellen” (2006) som
tverrfaglig kartleggingsredskap og
hjelp til å se hele barnet i sitt miljø

- ha fokus på mors helse, spesielt
psykisk helse

- ”bruke” foreldrene som sine nær-
meste allierte og samarbeidspart-
nere

- ha spesielt fokus på barn i alderen
0-3 år.

Helsestasjonsprogrammet inneholder
tilbud om hjemmebesøk, informasjon
og veiledning og helseundersøkelser
som kan skje individuelt og i gruppe.
Programmet består i utgangspunktet
av 13 konsultasjoner ved helsesøster
og 4 konsultasjoner ved lege, dvs. 3
konsultasjoner mindre enn anbefalt.
Det er utarbeidet et detaljert opplegg
for hver konsultasjon (Helsestasjons-
programmet, 2005). Helsestasjons-
programmet er under revidering i
2007. 

Problemstillinger fra helse-
stasjonsvirksomheten  
Resultatenhetsleder av helsestasjons-
tjenestene opplever at retningslinjene
for tjenestene inkluderer et omfat-
tende antall konsultasjoner med stor
bredde i og med at tilbudet gjelder
alle familier med barn 0-5 år. Etter-
som programmet skal være helse-
fremmende og primærforebyggende
og et ikke-stigmatiserende lavterskel-
tilbud omfatter det i liten grad opp-

følging av enkeltklienter/grupper ut
fra særskilte behov eller miljørettet
arbeid. Samtidig er helsestasjonen en
”sluse” for sortering av barn og fami-
lier med spesielle behov som trenger
andre tjenester. Kommunen har
knappe ressurser og en spør seg om
det er en god prioritering at ”alle” fa-
milier skal få like mange konsultasjo-
ner. 

I tillegg er det et spørsmål om helse-
stasjonsprogrammet gir indikasjoner
på hvem som kan være mulige risiko-
barn og familier som eventuelt kan
trenge spesielle tjenester og mer opp-
følging. Helsestasjonstjenesten ønsker
å komme tidlig inn og avdekke evt.
problemer og forebygge negativ ut-
vikling.  Gjennomføringen av pro-
grammet slik det nå fremstår krever
mye ressurser og det stilles spørsmål
ved prioriteringen da en erfarer at det
blir lite igjen til oppfølging av familier
med særskilte behov som for eksem-
pel kan trenge henvisning til andre
instanser.

Sandnes kommune ønsker å revidere
programmet og vurdere å differensi-
ere det noe, evt. omprioritere ressurs-
bruk i forlengelsen av dette. Helsesta-
sjontjenesten har gjennomført to
mindre brukerundersøkelser, den siste
våren 2007.

Mål og forskningsområder  
På bakgrunn av dette er målet for
helsestasjonsprosjektet i Sandnes å:

- utforske ulike deler av ”Helsestasjons-
programmet 0-5 år” med den hensikt å
kunne utvikle programmet i forhold til
relevante oppgaver og målgrupper og
vurdere prioritering av aktiviteter og
ressurser til programmet.

Et hovedområde er muligheter for
differensiering av helsestasjonspro-
grammet m.h.t. det generelle tilbudet
til ”alle” og spesifikke tiltak til de som
har spesielle behov. Dette sees i for-
hold til 
- ulike målgrupper
- innhold og kvalitet i programmet
- prioritering av oppgaver og ressur-

ser

- samarbeid og grenseoppganger
mellom helsestasjonen og andre tje-
nester.

Metode
Det kan være aktuelt å gjennomføre
brukerundersøkelser, undersøke an-
sattes og brukeres erfaringer, kartleg-
ge oppgaver og behov for tjenester,
utforske samarbeidspartneres erfa-
ringer og lignende. Både ansatte, sam-
arbeidspartnere og brukere kan være
relevante informanter. 
Aksjonsforskning (Reason, 1994,
Hummelvold, 2003) vil være en sen-
tral metode, da en ønsker aktiv delta-
kelse av involverte parter i arbeidet
med å utvikle kunnskap og skape en-
dringer for å bedre folks velferd. I
delprosjektene vil det kunne benyttes
kvantitative metoder for kartlegging
av utbredelse av fenomener og kvali-
tative metoder dersom det er ønskelig
å gå i dybden for å utforske og tolke
for eksempel ansatte og brukeres erfa-
ringer. Resultatene kan bidra til nytt
og/eller revidert innhold i helsesta-
sjonsprogrammet som eventuelt kan
prøves ut.

Masterstudenter
UiS har flere masterprogram og inter-
esserte studenter kan knyttes til pro-
sjektet. Masterstudenter velger pro-
blemstillinger innenfor forsknings-
områder som er utviklet i forhold til
prosjektet og i dialog med prosjekt-
gruppen. Det er p.t. tre masterstuden-
ter knyttet til prosjektet som arbeider
med følgende tema:
1) Helsesøsters bidrag til styrking av

foreldrerollen.  
2) Avdekking av fødselsdepresjon hos

nybakte mødre
3) Meldinger fra helsesøster til bar-

neverntjenesten.

Flere tema og problemstillinger dis-
kuteres og prosjekter er under plan-
legging. 

Organisering
Det er opprettet en prosjektgruppe
bestående av representanter fra helse-
stasjonen, Barne- og ungdomspsykia-
trisk poliklinikk (BUP), foreldre
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(brukere) og UiS. Masterstudenter
som arbeider med problemstillinger
knyttet til prosjektet inkluderes også.
Det legges opp til et gjensidig forplik-
tende samarbeid i prosjektgruppen.
Gjennom en deltakerorientert forsk-
ningsprosess foregår diskusjoner om-
kring problemstillinger, utforming og
gjennomføring av prosjektene, inklu-
dert analyse og formidling av resulta-
tene.

Finansiering
Det er foreløpig ikke knyttet økono-
miske ressurser til ”Helsestasjons-
prosjektet”. Deltakerne bruker sin ar-
beidstid og FoU-tid etter avtale med
sine respektive arbeidsgivere og stu-
dentene gjennomfører sine forsk-
ningsprosjekt som en del av master-
studiet. Imidlertid vil det bli søkt om
finansiering internt hos samarbeids-
partnerne og dessuten utarbeidet fel-
les søknader for ekstern finansiering,
for eksempel fra Kommunenes Sen-
tralforbund (KS), Norges Forsknings-
råd (NFR) og Barne- og likestillings-
departementet (BLD).

Tidsperspektiv
Det legges opp til et langsiktig samar-
beid mellom UiS og Sandnes kom-
mune. Delprosjekter vil bli initiert og
gjennomført ut fra løpende dialoger
og etter behov. Det kan derfor være
ulike prosjekter med varierende fokus
og problemstillinger i forskjellige fa-
ser over tid.

Formidling av resultater
Resultatene drøftes med deltakerne i
prosjektgruppen og ulike formid-
lingsformer avklares. Det kan være
publisering nasjonalt og internasjo-
nalt i tidsskrifter, i artikler og kronik-
ker, presentasjoner på konferanser og
innlegg i media.

I ulike faser av forskningsprosessen
diskuteres problemstillinger i pro-
sjektgruppa. Gjennom dialog og re-
fleksjon vil resultatene aktualisere
muligheter for endringer i måten hel-
sesøstre praktiserer sin virksomhet
på, organisering av tjenestene, tilrette-
legging for brukere, ressursfordeling
og lignende. Det vil bli aktuelt å prø-
ve ut nye praksisformer som kan bli
definert som nye prosjekter. På denne
måten kan helsestasjonsvirksomheten
betraktes som å være i en kontinuer-
lig utviklingsprosess som kan være
nyttig for både helsesøstre, brukere og
kommunen. Det legges til rette for ut-
vikling av praksisbasert forskning og
forskningsbasert praksis som også
kan integreres som en naturlig del av
utdanningene.

Vi ser fram til å komme tilbake til re-
sultatene fra prosjektet og publisering
i Helsesøsterbladet.
Takk til Marit Alstveit for verdifulle
kommentarer.
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Av Kerstin Rye
Helsesøster og prosjektansvarlig
Bærum kommune.
kerstin.rye@baerum.kommune.no 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bærum kommune har brukt statlige
midler på et prosjekt om psykisk og
fysisk helse knyttet til barn med over-
vekt.  
Prosjektgruppen har bestått av helse-
søster, fysioterapeut, lege, folkehelse-
koordinator og psykolog. 
I prosjektperioden har det blitt arran-
gert seminar og fagdager for ansatte i
barnehage, skole, helsestasjon, skole-
helsetjenesten, barnevern, psykisk
helse barn og unge, BUP, fysioterapi-
tjenesten og for fastlegene, rundt
tema:
• motivasjon og holdninger i møte

med foreldre til barn med overvekt.
• inspirasjon og praktiske ideer til

hvordan forandringer i skolen kan
fremme trivsel med fysisk aktivitet
og sunne matvaner.

• presentasjon av veilederen.

Videre så har det blitt utarbeidet:
• En veileder.
• Rutinebeskrivelse for når barn med

overvekt/fedme bør henvises spesia-
listhelsetjenesten.

Veileder - FINN DIN FORM - prak-
tisk verktøy til bruk på helsestasjonen
og i skolehelsetjenesten.

Sist men ikke minst, er det laget en
veileder – Finn din form - som nå
brukes aktivt av helsesøstre og leger,
sier prosjektansvarlig Kerstin Rye på
Helsekontoret for barn og unge i Bæ-
rum kommune.
Veilederen tar opp teori og årsaks-
sammenheng til overvekt, praktisk
oppfølging og råd for når, med hvem
og på hvilken måte man bør ta det
opp med foreldrene og hvordan man
kan få til et samarbeid med for ek-
sempel barnehage og spesialisthelse-
tjenesten.  
Mange kvier seg for å ta opp et sår-
bart tema som vekt. 
Motforestillingene er at man er redd
for å utsette foreldrene for press eller

stress omkring noe som kanskje vil
ordne seg av seg selv. Samtidig har vi
kunnskap som viser til at det er let-
tere å snu en uheldig vektutvikling
hos barn enn hos ungdom og voksne.
Veilederen kan bestilles via e-post til
artikkelforfatteren. Prisen er 200,-
pr.hefte.

Grafisk formgivning og foto:
www.invidia.no

PROSJEKT – «FINN DIN FORM»
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Tekst: Monica Larsen Donovan, 
Høyskolen Diakonova
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Høyskolen Diakonova i Oslo vant
i 2006 anbudet med å utvikle
en etterutdanning i psykisk hel-
searbeid for helsesøstre ansatt i
helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten. Oppdragsgiver var Sosi-
al- og helsedirektoratet. Etterut-
danningen er nå godt i gang.

Etterutdanningen er et ledd i Regje-
ringens strategiplan for barn og unges
psykiske helse, og finansieres av mid-
ler fra Opptrappingsplanen i psykisk
helse. Etterutdanningen arrangeres av
alle høyskoler med helsesøsterutdan-
ning og i skrivende stund er det plan-
lagt at den skal tilbys ut 2008.

Bakgrunn for etterutdanning-
en 
Landsgruppa av helsesøstre har utført
flere kartleggingsundersøkelser av
helsesøstres kompetanse og kompet-
ansebehov i forhold til psykisk helse-
arbeid. Funn derfra viser at helsesøs-
tre har et stort ønske om økt kompe-
tanse innen området psykisk helse.
Blant annet viser spørreundersø-
kelsen fra 2006 at ” 20 % av helsesøs-
tre opplever at de i liten grad eller
ikke i det hele tatt har kompetanse i
forhold til å håndtere barn og unge
med psykiske problemer. 36 % opple-
ver at de i liten grad eller ikke i det
hele tatt har kompetanse til å hånd-
tere barn av psykisk syke foreldre” (1)

Mål for etterutdanningen
Etterutdanningen skal være en faglig
videreføring i helsesøsterutdanning-
en. Etter gjennomført kurs skal helse-
søster ha kjennskap til nye verktøy til
bruk i helsestasjons- og skolehelsetje-
nestens arbeid. Utdanningen skal gi

helsesøster økt handlingskompetanse.
Helsesøster skal ha kjennskap til opp-
datert forskning på de aktuelle fagfel-
tene. Motivasjon til å arbeide med
fagfeltet og tillit til seg selv som fag-
person skal styrkes. (2)

Innhold i etterutdanningen 
Etterutdanningen består av tre fritt-
stående moduler: 
Modul 1: Spedbarn, småbarn og psy-
kisk helse
Modul 2: Skolebarn og psykisk helse
Modul 3: Barn med risiko for utvik-
ling av atferdsvansker

Forelesere og innholdet i modulen vil
variere mellom høyskolene.

Organisering 
Modulene er selvstendige bolker og
kan tas i uavhengig rekkefølge av
hverandre. Det er ikke noe krav til at
man tar alle tre modulene. Modulene
kan også tas på forskjellige utdan-
ningssteder. Det vil si at man for ek-
sempel kan starte med modul 3 ved
en høyskole, for ved en senere anled-
ning å ta modul 1 ved en annen. 

Det blir gitt et kursbevis ved
gjennomføringen av hver modul. Har
man tatt alle 3 modulene vil det ved
det siste kurset bli gitt et bevis på at
man har gjenomgått hele etterutdan-
ningen. Kursdeltaker må da selv vars-
le den aktuelle høyskolen om at hun
eller han også har tatt de andre mo-
dulene. Opptak skjer etter ansiennitet
i forholdt til avsluttet utdanning som
helsesøster. Dersom det er ledig plass
kan også annet personale tilknyttet
helsestasjonen delta. 

Mulighet for studiepoeng
Ved oppfylling av studiekravene kan
man få 5 studiepoeng for hver modul.
Studiekravene innebærer minst 80 %
oppmøte, lesing av litteratur, og inn-
levering av en liten oppgave. Oppga-

ven vurderes som bestått/ikke bestått.
Det er frivillig om man ønsker studie-
poeng eller ikke. Kontakt den enkelte
høyskole for mer informasjon vedrø-
rende dette. 

Etterutdanningen er i utgangspunktet
gratis, men noen av høyskolene kre-
ver at man betaler semesterav-
gift/eksamensavgift for å få studiepo-
eng. Eventuelle utgifter til reise og
opphold dekkes av arbeidsgiver. Ut-
gifter til pensumlitteratur må påbe-
regnes for den som ønsker studiepo-
eng.

Det gjøres oppmerksom på at organi-
seringen av etterutdanningen kan va-
riere mellom de ulike høyskolene.

Egen etterutdanning for hel-
sesøstre
Målgruppe for etterutdanningen i
psykisk helsearbeid er primært helse-
søstre, men også annet personell som
er ansatt i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten kan delta ved ledig kapa-
sitet. Etterutdanningen må ikke for-
veksles med den videreutdanningen
som ble lansert av Sosial- og helsedi-
rektoratet våren 2007, tverrfaglig
videreutdanning i psykososialt arbeid
for barn og unge. 

Programmet for etterutdanningen lig-
ger på Høyskolens Diakonovas hjem-
mesider;
http://www.diakonova.no/index.php?
ID=316 Her ligger det også link til
Sosial- og helsedirektoratets oversikt
over hvilke høyskoler som tilbyr
etterutdanningen.

Referanser: 
1. Andersson, Helle Wessel, Ose, Solveig Os-

borg og Norvoll, Reidun (2006) Helsesøs-
ters kompetanse, Sintef Helse

2. Sosial- og helsedirektoratet (2006). Pro-
gram for etterutdanning av helsesøstre i
psykisk helsearbeid for barn og unge.
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Etterutdanningen i psykisk hel-
searbeid for helsesøstre ansatt i
helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten ble satt i gang høsten
2007. Allerede etter den første
kursuken var en helsesøster fer-
dig uteksaminert fra hele etter-
utdanningen.

Eli Sellie arbeider som helsesøster i
Rindal kommune i Møre og Romsdal.
Her har hun vært i 12 år, og hun ar-
beider både med barn og unge. 

I november deltok hun på modul 2 i
den nye etterutdanningen, Skolebarn
og psykisk helse. Modulen ble arran-
gert av Høyskolen Diakonova, som
Eli også har vært på kurs hos tidli-
gere.

I påvente av at etterutdanningen skul-
le få klarsignal politisk arrangerte
Høyskolen en pilot med alle de tre
modulene våren  2007. Eli Sellie del-
tok da på modul 1, Spedbarn, små-
barn og psykisk helse. I tillegg deltok
hun i 2006 da Diakonova arrangerte
etterutdanningskurset Barn med høy
risiko for utvikling av atferdsvansker,
et kurs som Sosial- og helsedirektora-
tet ville ha med som en modul i etter-
utdanningen. Nå er hun den stolte
eier av et kursbevis der hun som den
første helsesøsteren har gjennomført
etterutdanningen. 

På tampen av modul 2 spør vi Eli om
hvor fornøyd hun er med etterutdan-
ningen.  – Jeg er veldig fornøyd, sær-
lig med modul 1, spedbarn, småbarn
og psykisk helse. Her fikk jeg virkelig

en forståelse av hvor viktig funksjon
helsesøsterfaget har for å finne de
barna som er i risiko for å utvikle
vansker. TI-metoden som Unni Tra-
naas Vannebo la frem var også kjem-
penyttig. Likeså er det helt nødvendig
å oppdatere seg på ny forskning for å

kunne utføre jobben sin som helse-
søster. 

– Etterutdanningen har gitt meg mu-
lighet til å gå enda dypere inn i de te-
oriene som de fleste av oss har latt gå
litt i glemmeboken, psykodynamiske,
psykososiale teorier med flere. Det er
viktig for å få plassert kunnskapen
vår. I tillegg har vi fått mer kunnskap
om biologiske modeller. 

Eli setter også pris på å fordype seg
over 4 dager i strekk med etterutdan-
ning. - Sammen med forslag til litte-
ratur får man virkelig dukket ned i
faget. Men jeg hadde forventet at
etterutdanningen var mer omfat-
tende. 3 moduler er ikke nok. Tema
som ungdom, seksualitet og rus er
også viktige, avslutter helsesøsteren
som gjerne går på flere etterutdan-
ningskurs.
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FØRSTE HELSESØSTER MED FULLFØRT 
ETTERUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID 

FOR BARN OG UNGE

Eli Sellie, helsesøster i Rindal kommu-
ne, er opptatt av at helsesøstre har et
tilbud om etterutdanning.
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– Landsgruppen av Helsesøs-
tre NSF er blant initiativtaker-
ne til ”Redde Små”, som skal
øke oppmerksomheten på
overgrep og vold mot barn.
LaH oppfordrer alle til å sig-
nere oppropet.
Helsesøstrene representerer en
sentral tjeneste for de minste bar-
na, og gjennom nettverket ønsker
vi å forplikte våre medlemmer til å
ha en ekstra årvåkenhet overfor
små barn som utsettes for om-
sorgssvikt, vold og overgrep.
”Redde Små” er ingen organisa-
sjon, men et nettverk av personer
og aktører som arbeider for de
minste barnas sak. Målet er å be-
skytte barn mot vold, omsorgss-
vikt og overgrep, og for å nå dette
målet vil ”Redde Små” stille krav
til Storting og regjering for å øke
rammene for de tjenestene der
voksne møte de minste barna. 

Viktige arenaer i denne sammen-
hengen er barnehager, helsestasjo-
ner og barnevern. I tillegg forlang-
er www.reddesmaa.no at alle høy-
skoler som tilbyr studier om barn
og unge skal pålegges å inkludere
tilstrekkelig kunnskap om kren-
kelser mot barn i sine fagplaner.
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VIKTIG NETTSTED

reddesmå.no

Les mer på nettstedet www.reddesmaa.no
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• LaHs styre avsetter årlig en sum på kroner 20.000
til stipend (jfr. vedtak GF 2006)

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

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

Formål: 
• Stimulere til fagutvikling og forskning innen hel-

sesøsterfaget
• Fremme kvaliteten på helsesøsterfaget og helse-

søstertjenester
• Videreformidle kunnskaper
• Stimulere til samarbeid mellom helsesøstre, og

samarbeid på tvers av faggrenser

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

søsterfaglig utviklingsarbeid i forhold til brukere
av helsesøstertjenester

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

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

sammenhengende medlemsskap i LaH siste 3 år
før søknad sendes LaH

• Søknad om stipend skal inneholde formål, kort
beskrivelse av prosjektet/aktiviteten, tidsplan og
kostnadsoversikt.

• Stipend innebærer tilbakerapporteringsplikt med
tidsfrist i henhold til inngått avtale ved tildeling

• Stipend vurderes av LaHs styre og/eller sakkyndig
komite

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

nelse for avslaget
• LaH forbeholder seg retten til å legge prosjektene

tilgjengelig på LaHs hjemmeside
• Midlene skal, helt eller delvis, tilbakebetales til

LaH dersom mottakeren ikke følger den plan som
ble godkjent ved tildeling

Søknadsfrist:
• 15. mars 2008.

Søknad sendes:

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

STIPEND

LAHs FAGSTIPEND

Foto: Rita Bjørnstad
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ALLERGI

NYTT NETTSTED FOR 
MATALLERGIKERE

For 7 år siden ble Hilde Brenne Rugås
mamma til et allergisk barn og erfarte
snart at oppskriftsbøker for allergi-
kere var både gammeldags’ og til dels
dårlige. For å lette hverdagen til forel-
dre i samme situasjon åpnet hun der-
for et nytt nettsted som har fått nav-
net www.allergikokken.no. Hun har
fått utrolig mye respons. Det finnes
mange fortvilte foreldre som ikke vet
hvordan de skal gå frem når de får et
barn som er allergisk. Også for barne-
hagen, skole og SFO er allergikokken
et svært nyttig redskap.

Allergikokken inneholder mer enn
300 oppskrifter som er tilpasset ulike
typer allergier/intoleranse. Ann Eli
Mavrakis har 10 års erfaring som
kokk og kostøkonom på Voksentop-
pen senter for astma og allergi og er
forfatter av ”Voksentoppens allergiko-
kebok”. Hun har gjennomgått alle
oppskriftene og kommet med forslag
til forbedringer. Nettstedet innehol-
der også generell informasjon om
matallergi og intoleranse.

I dag har fem til åtte prosent av alle
barn mellom 0 og 3 år matreaksjoner,

mens 20-30 % av befolkningen opple-
ver at de reagerer på mat. På allergi-
kokken.no vil man kunne boltre seg i
oppskrifter og utveksle erfaring med
andre som er i samme situasjon. Man
kan hake av på mat som barna i bar-
nehagen, klassen eller familien ikke
tåler, og få et utvalg av retter som alle
kan spise. Helsesøster er gjerne den
første som blir spurt om råd av eng-
stelige foreldre uten erfaring med
allergi og intoleranse. Nå har vi fått et
nytt redskap som forenkler informa-
sjonsarbeidet.

Hilde
Brenne
Rugås.
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SOV GODT!
Søvnoppskrifter for 
barn 0-8 år
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Unn Magda M Espeseth, 
helsesøster i Røyken kommune
–––––––––––––––––––––––––––––

Forfatter: Karin Naphaug
Forlag: Damm
ISBN:  9788204135568
Illustrert av Fredrik Skavlan
200 sider

Karin Naphaug arbeider som Søvnte-
rapeut for barn. Hun er utdannet bar-
nesykepleier og har 15 års erfaring fra
forskjellige barneavdelinger og ti års
erfaring som helsesøster ved helsesta-
sjon og ungdomsskole. I tillegg er
hun instruktør i førstehjelp og baby-
massasje.

Dette er en oversiktig og aktuell bok
om søvn, som er et stadig like aktuelt
tema på alle helsestasjoner.
I denne boken beskriver hun forskjel-

lige tilstander som kan forstyrre nat-
tesøvnen samt ulike søvnproblemer
på forskjellige alderstrinn.
I tillegg kommer hun med konkrete
oppskrifter/metoder på hvordan barn
kan utvikle gode søvnvaner.
Mange foreldre sliter med å få barnet
til å sove gjennom natten av ulike år-
saker. Lange perioder uten god natt-
søvn kan få konsekvenser for hele fa-
milien ,men heldigvis(i følge denne
boken) finnes det løsninger for alle
familier.
Karin Naphaug,eller ”sove Karin”som
barna kaller henne har lang erfaring
med å veilede/hjelpe foreldrene til å
løse dette ”problemet”.

Boka er skrevet for foreldre som vil
ha hjelp til å løse barnets søvnpro-
blem, men den kan også benyttes som
verktøy/bakgrunn for helsesøster på
helsestasjonen. 

Første kapittelet er om søvnbehov og
oppskrifter, og kapittelinndelingen
følger barnets alder. Karin Naphaug

er flink til og virkeliggjør sine kunn-
skaper ved å komme med eksempler
fra hennes praksis.
Mange foreldre er opptatt av hvor
mye et barn skal sove, og Karin Nap-
haug formidler på en enkel måte at
det er stor variasjon når det gjelder
søvnbehov hos barn. 

I kapittelet om vanlige søvnforstyr-
relse kommer forfatteren med en be-
skrivelse av de vanligste søvnforstyr-
relsene, med forslag på hvordan hun
har hjulpet/veiledet familien med å
løse dette problemet.
Spesielt synes jeg at forfatteren får
frem på en enkel måte, hvor viktig det
er å spille på lag med de eldste barna
ved at de kan få konkrete oppgaver i
forhold til modenhet og alder.
Naphaug beskriver noen former for
belønningssystemer som kan være en
motivasjon for de aktuelle barna.

Kapittelet om søvnmetoder kommer
med flere eksempler, bl.a sove-Karins
hysj-metode til den litt strenge Fer-
bersmetoden. Det er ikke noen meto-
de som er bedre enn noen andre, men
det er viktig at foreldrene velger en
metode som de vet de kan gjennom-
føre.

I siste kapittelet har forfatteren be-
skrevet situasjoner som kan ha en
innvirkning på barnets søvn som:
søskensjalusi, skilsmisse og familie-
konflikter, ferier, tilpasning hos dag-
mamma eller i barnehage og skole-
start. Ikke alle foreldre kan være klar
over at dette er faktorer som kan ha
innvirkning på barnas søvnmønster.

Etter min mening er dette en lettlest
bok, og bokas budskap er krydret opp
med mange morsomme tegninger av

BOKANMELDELSER



Fredrik Skavland.
Den har en oversiktig oppbygning og
den kan brukes som en oppslagsbok
når foreldrene henvender seg på hel-
sestasjonen med spørsmål omkring
søvn.
Boka gir leseren grunnleggende
kunnskaper om søvn og søvnproble-
mer.
Boka anbefales til både helsepersonell
og småbarnforeldre som er opptatt av
barns søvn.

”Fra tanke til hand-
ling”
Metoder og arbeidsområder i
helsesøstertjenesten

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Lene T Hansen, Fagansvarlig
og helsesøster i Nedre Eiker kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Skrevet av Kari Glavin, Sølvi Helseth
og Lisbeth Kvarme (red.)
339 sider, utgitt av Akribe AS
Oslo, 2007
ISBN: 978-82-7950-091-9

Boka beskriver ulike metoder som
anvendes i helsesøstertjenesten slik at
helsesøster kan finne det ”verktøyet”
som er best egnet i en gitt situasjon
hun står i. Metodene presenteres med
bakgrunn i forfatternes egne erfaring-
er, tanker og teorier. Konkrete eksem-
pler fra helsesøsters hverdag beskriver
hvordan ulike arbeidsmåter og meto-
der kan anvendes i praksis. Fokus i
boka er arbeidsmetoder som brukes
for å nå mål innen de ulike delene av
helsesøstertjenesten.

Boka er skrevet for personer som er
opptatt av faget, dvs. helsesøsterstu-
denter, sykepleierstudenter og helse-
søstre som jobber ute i felten. Boka er
lettlest, og gir praksisfeltet en syke-
pleiefaglig forankring. Til nå har det
vært lite litteratur som omhandler
helsesøsters arbeid. Denne boka bi-
drar til å styrke helsesøsterfaget og er
et godt redskap til å bruke for helse-
søstre og studenter. Helsesøstre har et

bredt perspektiv i sitt arbeid, og boka
dekker dette mangfoldet ved å beskri-
ve og drøfte dette på ulike nivåer.
Boka er en inspirasjonskilde i fore-
byggende og helsefremmende arbeid
blant barn, unge og deres familier.

”Sexlivet – et speil-
bilde av en intim
relasjon mellom to
mennesker, ikke en
isolert teknisk gym-
nastikkøvelse”
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Hanne Mjølid Braathen, psy-
kiatrisk sykepleier i skolehelsetjenesten
i Modum
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tittel: ”Sex og sånt”
Forfattere: Anders Danielsen Lie &
Maria Øverås
Antall sider: 239 sider
Illustrasjoner av Viktoria Winge
Gyldendal Norsk Forlag AS, 2007
ISBN: 978-82-05-37046-3

Forfatterne Anders Danielsen Lie og
Maria Øverås har mange års erfaring
som telefon- og nettrådgivere i tema-
et seksualitet, og vet mye om hva de
fleste unge lurer på innenfor emnet.
Begge har også svart på ungdoms
mangfold av spørsmål i det populære
radioprogrammet JuntaFil på NRK
P3.
Danielsen Lie er 6. års legestudent og
Øverås er utdannet psykolog.

”Sex og sånt” henvender seg direkte
til ungdom mellom 16 og 25 år. Boka
tar for seg de vanligste spørsmålene
unge stiller om seksualitet, kropp og
følelser.
Forfatterne er opptatt av å skille
mellom seksualopplysning og seksu-
alrådgivning. De sier at hensikten
med boka er å hjelpe de unge med å
løse deres problemer ved å gjøre dem
tryggere i forhold til deres seksualitet.
Dette prøver de å få til ved å gi kon-
krete opplysninger om temaene, slik

at de unge kan bli i stand til å ta egne,
gode valg.
Forfatterne har med sin yrkesbak-
grunn erfaring i hva ungdom flest lu-
rer på om sex, og presenterer hvert
underkapittel som et aktuelt spørsmål
fra nettopp ungdom selv.

Forfatterne er opptatt av å legge vekt
på ”forholdet” som en viktig ingredi-
ens for å ha fullt utbytte av sex. Flere
av kapitlene tar opp temaet, og forfat-
terne har også laget et eget kapittel
om dette. 

Andre kapitler i boka er
• Generelt om sex
• Kropp og normalitet
• Legning og identitet
• Prevensjon
• Uønsket graviditet og abort
• Seksuelt overførbare infeksjoner
• Flørt og sjekking
• Sex og rus
• Sjalusi og utroskap

Boka er laget som et oppslagsverk,
der hvert kapittel eller spørsmål kan
leses for seg.
Den er artig og ungdommelig kom-
ponert, med mange spennende effek-
ter.
Blant annet er arkene i hvert kapittel i
samme farge og med kapitlets tittel
pent ”innrammet” i en penis øverst
på siden.
Hvert kapittel innledes med et vis-
domsord og en spennende fortelling
rundt temaet. Forfatterne har dessu-
ten fått hjelp av Viktoria Winge til å
illustrere hvert kapittel. Tegningene er
artige og spenstig laget. De er enkle,
men likevel med mange detaljer, hvis
man tar seg tid til å se etter.
Jeg må innrømme at jeg undrer meg
litt over valg av illustrasjon til bokas
forside. Bildet viser en salig gutt i
seng med to jenter. Uten å ønske å
fremstå som moralist, er det vanskelig
å tenke seg at dette er det norma-
le/vanlige for ungdom flest. Bokas
forside står etter min mening ikke i
forhold til forfatternes vektlegging av
”forholdet” og ungdoms behov for
”en dypere følelsesmessig kopling til
sin sexpartner for å ha fullt utbytte av
sex.”
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Underveis i boka kommer forfatterne
med innrammede faktaopplysninger
og statistikk. Opplysningene er av
både alvorlig og artig karakter, men er
i tråd med kapitlenes innhold.  Blant
annet får vi høre om pinnsvinets be-
hov for teleskop-penis og at homser
er bedre til å finne veien enn andre.
De har også skrevet om synet på ona-
ni gjennom tidene.

For de nysgjerrige finnes det en kuri-
ositet nederst på hvert ark. Strekteg-
ningene lever sitt eget liv når man
blar fort gjennom boka! 

Forfatterne bruker et godt språk. –
Enkle forklaringer på ungdoms pre-
misser, uten å bruke ord og uttrykk
som kan virke støtende. Den enkle
måten å formulere seg på, bidrar også
til å ”vanliggjøre” og ufarliggjøre en

del myter og tabu-områder. Forfatter-
ne klarer på en utmerket måte å snak-
ke om temaet ”sex og sånt” uten å vir-
ke moraliserende.

Skulle det mot formodning være
noen, som etter å ha lest boka, ikke
får svar på spørsmålene sine, finnes
det råd. Forfatterne har bakerst i boka
listet opp nyttige telefonnummere,
nettsteder og aktuell litteratur, – selv-
følgelig logisk inndelt etter tema!

”Sex og sånt” er en annerledes bok
med et stadig like høyaktuelt tema.
Den henvender seg direkte til ung-
dom og gir lettfattelige opplysninger
og svar på spørsmål som ungdom
har, i sin søken etter en trygg seksua-
litet og identitet.
Boka bør være lett tilgjengelig på ste-
der der ungdom oppholder seg, men
anbefales også på det varmeste som
oppslagsverk på enhver helsesøsters
kontor.

BOKANMELDELSER
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1. Aardal, May Britt 3613 KONGSBERG 
2. Alvestad, Sonja Beate 6272 HILDRE 
3. Andersen, Ingrid 1177 OSLO 
4. Andersen, Lise Sofie 3050 MJØNDALEN
5. Bakken, Anita Skår 1086 OSLO 
6. Bakken, Anne-Grete 2013 SKJETTEN
7. Bele, Elin 6415 MOLDE
8. Bolme, Anni Marit 7228 KVÅL 
9. Bråten, Kari 9151 STORSLETT 

10. Edvardsen, Hilde 8373 BALLSTAD 
11. Eide, Torild 5200 OS 
12. Engelund, Solfrid Wiker 2864 FALL 
13. Engler, Brit 4817 HIS
14. Farstad, Liv Anne 6429 MOLDE 
15. Fenne, Anita Sofie 0956 OSLO 
16. Follestad, Lise 0357 OSLO 
17. Garli, Tonje Linnerud 2849 KAPP 
18. Gjerløw, Nina Gaarder 1621 GRESSVIK
19. Granrud, Elin Dypvik 2312 OTTESTAD 
20. Grødahl, Ingrid Johanne 9015 TROMSØ 
21. Høiberg, Hanne 0957 OSLO
22. Jensen, Anita 9610 RYPEFJORD 
23. Kløfta, Lena Kristin Sagbråten 1930 AURSKOG 
24 Kristiansen, Evy Monica 9510 ALTA 
25. Kristiansen, Laila 9024 TOMASJORD 
26. Kristiansen, Linda 3770 KRAGERØ 
27. Lehn, Randi 8901 BRØNNØYSUND 
28. Lien, Unni 2407 ELVERUM 
29. Melbø, Randi Midtli 2636 ØYER 
30. Mesøy, Anne Brit 8150 ØRNES 
31. Meyer, Kristin Aase 1519 MOSS 
32. Myhr, Synnøve 7020 TRONDHEIM 
33. Nordhaug, Line 3043 DRAMMEN 
34. Olvik, Toril 2960 RØN 
35. Petersen, Janniken Indreråk 0683 OSLO 
36. Risnes, Anna Jondahl  4322 SANDNES
37. Roth, Ragnhild 4200 SAUDA 

38. Røyland, Anne Gro 3300 HOKKSUND 
39. Schiellerup, Helle Carstens 3580 GEILO 
40. Sigvathsen, Eileen 5238 RÅDAL 
41. Slåttelid, Johanne Emmerhoff 7732 STEINKJER
42. Solberg, Ann Kristin Olsøy 3080 HOLMESTRAND 
43. Solbrekken, Anita 1353 BÆRUMS VERK 
44. Svaboe, Annlaug Straume 0251 OSLO 
45. Taubo, Maria 1385 ASKER 
46. Thoresen, Shjamilla 0190 OSLO
47. Thyrhaug, Anette Moltu 9020 TROMSDALEN 
48. Tollefsen, Siw Randi 4370 EGERSUND 
49. Toreid, Hilde Elisabeth 8373 BALLSTAD
50. Triumf, Eli Margrethe 9151 STORSLETT 
51. Tåtøy, Asbjørg Lilly M. 3209 SANDEFJORD 
52. Waldal, Astri 7550 HOMMELVIK 
53. Wilson, Anita 67150 ARVIKA, Sverige

NYE MEDLEMMER

Velkommen til nye medlemmer!



våre kolleger Hilde Egge og Tordis
Labraaten, og hele prosjektgruppa i
Bærum med Smartprisen 2007!
Prisen på 50.000 kroner fikk de for
utviklingen og formidlingen av PiS –
Plan for implementering av skilsmis-
segrupper i skolen.
Tidsskriftet Sykepleien står bak
Smartprisen, som ble utdelt på en til-
stelning i Sykepleiernes Hus 23. janu-
ar.
Det var flere vinnere og du kan lese
mer om selve prisen, kandidatene og
vinnerne ved å gå inn på
www.sykepleien.no

SMARTPRISEN

HELSESØSTRE – NR. 1-2008 63

LaH GRATULERER

Husk å melde adresseendringer – både postadresse og 
e-postadresse til: 
medlemstjenester@sykepleierforbundet.no
eller vanlig post til
MEDLEMSTJENESTER, NORSK SYKEPLEIERFORBUND, 
POSTBOKS 456 SENTRUM, 0104 OSLO

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

MELD ADRESSEENDRING!

Herre – gi meg sinnsro til å akseptere 
det som ikke kan forandres og mot nok 
til å forandre det som kan forandres og 
vis nok til å se forskjellen.

Marcus Aurelius (121–180 e. Kr.)
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INFO FRA REDAKSJONEN

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: anitskjellerud@oppland.org – priv.: anitskje@online.no

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: juni 2008
Frist for innsending av stoff og annonser: 7. mai 2008.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere originalbilder eller illustrasjoner som ønskes brukt – må dis-
se 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.

Abonnement:
Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av bibliotek, høgskoler, institusjoner og firmaer. 
Opplag: 2700.
Pris kr 400,– pr. år.
Bestilles hos: Astrid Grydeland Ersvik, LaH Postboks 272, 
6501 Kristiansund N – eller på: astrid.grydeland@bluezone.no

Adresse:
Husk å melde fra ved adresseendring til:
Medlemstjenester, Norsk Sykepleierforbund, Boks 456 Sentrum, 0104 Oslo, eller på
medlemstjenester@sykepleierforbundet.no

Info fra redaksjonen

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 2/2008

Anne Helen Strandabø
E-post jobb: anne.helen.strandabo@luster.kommune.no
E-post privat: ahel-st@online.no
Mobil: 48 07 72 48

Alle annonsepriser er uten MVA.
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LOKALE GRUPPER

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

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

ØSTFOLD: Rita Eikeland Krogstad, Brynhilds vei 14, 1430 Ås
tlf. priv: 64 94 12 56, mobil arb: 48 26 40 82
e-post: rita.eikeland.krogstad@moss.kommune.no – 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: 92 06 97 63 
e-post: cecilie@dangmann.com 

OPPLAND: Rigmor Høye , Blekalia 5, 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: 41 30 39 05
e-post: rita.bjoernstad@modum.kommune.no – ritabjoer@hotmail.com

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

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

AUST-AGDER: 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: Inger Lill Grimestad, Lyngveien 53, 4400 Flekkefjord
tlf: priv: 95 97 61 40 Tlf. arb: 38 32 82 30, mobil arb: 90 18 98 68
e-post. inger-lill.grimestad@flekkefjord.kommune.no

ROGALAND: Nina Hurlen, Myklabergveien 11, 4314 Sandnes
tlf. priv: 51 63 02 38, tlf.arb: 51 91 22 83/87, mobil: 95 10 78 32  
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: Anne Helen Strandabø, Solvornstrondi, 6879 Solvorn
tlf. arb: 57 68 56 05, mobil 48 07 72 48 
e-post: anne.helen.strandabo@luster.kommune.no – ahel-st@online.no

MØRE OG ROMSDAL: Jeanette Kobbevik, Steinvågveien 60, 6005 Ålesund
tlf.priv:91 80 37 76 arb: 70 16 30 60, mobil arb: 95 03 32 15
e-post: jeanette.kobbevik@alesund.kommune.no

SØR-TRØNDELAG: Monica Hoff Gaustad, Byåsveien 125, 7021 Trondheim 
tlf.arb.: 72 54 80 09, mobil: 90 97 38 23 
e-post: monica-hoff.gaustad@trondheim.kommune.no

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

NORDLAND: Eli Taranger Ljønes, 8100 Misvær. 
tlf. priv: 75 53 93 97, arb.: 75 55 68 30, mobil arb: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@bodo.kommune.no – eli.tl@online.no

TROMS: Elin Winje Skallebø
tlf. arb: 77 77 55 70, mobil: 48 80 72 02
e-post: elin.w.skallebo@skjervoy.kommune.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

Februar 2008: 2576 medlemmer
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INNMELDINGSSKJEMA

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 helsesøster, er sy-

kepleier 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.
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