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Kjære helsesøstre!

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle!
Mens denne lederen skrives, får jeg en videresendt sms fra lege
Mads Gilbert som skildrer de grusomme resultatene av kam-
pene i Gaza. Som alltid rammer denne type vold først og
fremst sivilbefolkningen, og særlig barna. At vold avler vold,
gjør denne konflikten enda mer meningsløs med tanke på en
fremtidig fredsløsning.
Denne utgaven av fagbladet vårt, setter fokus på den hjemlige
volden mot barn. Helsesøstre bør være sentrale og uredde tals-
personer på vegne av barn som opplever vold i familien; enten
den rammer barnet direkte eller ved at barnet er vitne til vold
mot andre familiemedlemmer.
Vi skal være årvåkne for symptomer og barns forsøk på å for-
telle om vold i hjemmet, og vi skal hjelpe barnet videre for å få
nødvendig hjelp og beskyttelse. Redde barn må møte uredde
voksne som tør å tale barnets sak!
LaH har i høringssvar til barneloven, gitt klar støtte til et lov-
forbud mot alle former for vold mot barn, også såkalt klapsing.

Ser vi tilbake på 2008, har LaH sentralt startet opp noen pro-
sjekt som vi mener er sentrale med tanke på utvikling av både
helsesøstertjenesten, og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Dette er Prosjekt pilothelsestasjoner og et prosjekt med sikte på
å få etablert et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Omtale av disse finner du
lengre bak i dette nummeret av Helsesøstre. I tillegg satser NSF
på prosjektet Elin -H som skal se på elektronisk meldingsover-
føring mellom blant annet helsestasjon og fødeavdelingen.
Disse prosjektene vil for alvor starte opp i det året vi nå påbe-
gynner, og LaHs styre ser med glede og forventning frem til
det.

Utfordringer
Av utfordringer i 2008, er det noen sentrale som våre medlem-
mer har vært særlig opptatte av og som vi også tar med oss inn
i 2009. Helsesøstre melder om en bemannings- og ressurssitua-
sjon som ikke står i forhold til de utfordringer og oppgaver
som tjenesten er satt til å ivareta, om mangel på faglig ledelse,
og de melder en generell bekymring for utviklingen av helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. Dette er alvorlige bekymringer,
som LaH har formidlet i forbindelse med høringer til statsbud-
sjettet, i møter med helsedirektoratet og gjennom en rekke uli-
ke innspill i ulike fora.

Skal fastlegen erstatte helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
I 2009 vil det bli særlig viktig å gi innspill til samhandlings-re-
formen.
All den tid vi har en barne- og ungdomsbefolkning på godt
over 1,2 millioner og forebygging er et vedtatt satsingsområde,
synes vi det er underlig at fokuset er så sterkt på behandling og
på voksne.
Signaler så langt tyder på en satsing på fastlegeordningen, og le-
geforeningen tar til orde for langt flere fastleger. LaH mener at
man også må se på andre løsninger i kommunene enn å kun

satse på en videreutbygging av en kostbar fastlegeordning.
Å skulle sluse alle barn og unge til et fastlegekontor, mener vi er
å gå baklengs inn i fremtiden. Det vil bidra til langt dyrere hel-
setjenester. Det vil føre til et uheldig og uønsket sykdomsfokus,
til økt press på fastlegene og vil være på tvers av det barn og
unge selv sier de ønsker; helsetjenester som er tilgjengelige der
de er; dvs. på skolene og i nærmiljøet, uten lang ventetid og
hvor man møter personell spesielt utdannet nettopp i forhold
til barn og unge. En fastsykepleierordning, med helsesøster som
barn og unges fastsykepleier vil være en brukervennlig, god og
kostnadseffektiv tjeneste. For vår målgruppe barn og unge, vil
en forsterket satsing på helsestasjoner for barn, en videre ut-
bygging av helsestasjoner for ungdom, og en reell satsing på
skolehelsetjenesten være av vital betydning. Det er gjennom
disse tjenestene, i systematisk samarbeid og samhandling med
både fastleger, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetje-
nesten at vi kan tilby en allment tilgjengelig og kvalitativt god
forebyggende helsetjeneste.
I forbindelse med samhandlingsreformen har helseministeren
en gylden anledning til å signalisere hva han vil med helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i fremtiden.

Gi ministeren dine innspill!
Du kan som helsesøster og engasjert samfunnsborger, gi dine
innspill til ministeren og den oppnevnte ekspertgruppen, ved å
gå inn på www.samhandlingsreformen.no. Der er det mulighet
for alle og enhver å komme med beskrivelser av dagens situa-
sjon, men også forslag til løsninger.

Ditt viktigste profesjonelle nyttårsforsett bør være å sende mi-
nimum ett bidrag; alene eller sammen med kolleger, og gjerne
sammen med barn, ungdom og foreldre som du møter i hver-
dagen!
Gjør alle landets vel 2700 helsesøstre dette innen utgangen av
mars, vil vi virkelig markere oss.
Ta utfordringen i dag!

En hjertelig takk til lokal faggruppe i Vestfold og redaksjons-
gruppa for godt utført arbeid med en fyldig og variert utgave
av fagbladet!

Kristiansund 5. januar 2009
Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Reidar Hjermann, barneombud
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kan man si at norske barn med
utenlandsfødte foreldre blir ut-
satt for mer vold fra foreldrene
sine enn andre barn? Og hvorfor
er i det så fall slik? Som barne-
ombud har jeg ansvar for alle
barn i Norge, og situasjonen for
barn med utenlandskfødte forel-
dre bekymrer meg. Jeg skal
fortelle hvorfor.

En NOVA-undersøkelsen fra 2007 vi-
ser at ungdom med utenlandskfødte
foreldre har markant høyere risiko for
å bli utsatt for grov vold fra foreldre
sammenliknet med andre ungdom-
mer. Annen forskning viser at det er
en klar overvekt av barn med uten-
landskfødte foreldre i barnevernet
som blir utsatt for fysisk vold fra for-
eldrene. Tallene er klare. Spørsmålet
er hvorfor det er slik.

Forskere opererer med mange fakto-
rer som kan forklare hvorfor barn ut-
settes for vold i familien. Familiens
økonomi, foreldrenes sivilstand, til-
knytning til arbeidsliv er noen rele-
vante faktorer. Men vold mot barn
med utenlandskfødte foreldre må
også forklares med kulturelle faktorer.
Barneombudet har nettopp hatt mø-
ter med noen ungdommer i denne
gruppa for å høre deres syn på vold i
oppdragelsen. De bekrefter det som
også fagmiljøer hevder: Volden er en
del av en helhetlig oppdragelse der fo-
kuset ikke er på barnet som individ,
men på familiens ære og sosiale posi-
sjon. Vold brukes til å disiplinere barn
som går utover det foreldrene anser
som akseptabel oppførsel. Det kan

være alkoholbruk, klesdrakt, kjærester
eller andre ting som markerer at man
har blitt for "norsk".

En undersøkelse fra 2007 av Anja Bre-
dal og Lill Salole Skjerven om tvangs-
ekteskap viser at barnevernet, familie-
vernet, skolerådgivere og helsesøstere
i stor grad trenger og ønsker mer
kompetanse om minoritetsbefolk-
ningen. Forskerne påpeker at det rela-
tive lave antall kultursensitive saker
hos offentlige instanser ikke kan bru-
kes til å bagatellisere problemene vi
vet er der. Dette sier heller noe om
hvor lite systemet fanger opp, hevder
de. Det sier også noe om at de som
ber om hjelp ikke blir sett. Det er
først når et skikkelig hjelpetilbud er
på plass at vi virkelig kan ha et håp
om å telle de som trenger hjelp, sier
forskerne. Dette er et tankekors for
dere som helsesøstere. Hvordan kan
dere bidra til at disse barna våger å
banke på deres dør for hjelp? Jeg er

som barneombud opptatt av at
manglende kulturkunnskap ikke må
lamme oss, og få oss til å tro at vi ikke
har noe å tilby barna. Man lærer
mens man gjør, og dette gjelder også
flerkulturelle problemstillinger.

Kultur skal aldri være en unnskyld-
ning for vanskjøtsel og omsorgssvikt.
Voksne må tåle at det blir satt søkelys
på kulturelle praksiser som er skadeli-
ge for barn. Dette handler om makten
til å definere problemer, og vi må lyt-
te til barnas stemmer. Vi må gå fra å
spørre om, til å spørre hvordan vi kan
hjelpe. FNs Barnekonvensjon gjelder
for alle barn – også disse barna. De
har samme rettigheter som alle andre
barn i Norge og må ikke gjemmes bak
en ugjennomtrengelig tåke av ”kul-
tur”.

FOLKEHELSE

HELSESØSTRE – NR. 1-20096

DEN VANSKELIGE VOLDEN

Barneombud Reidar Hjermann.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik, leder
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Andre Grundevig, leder Barnesyke-
pleierforbundet NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mohammed Osman Yusuf, tidligere
leder for somalisk ungdom i Lille-
hammer har uttalt at det kan være
riktig å rise barn, og at det å slå barn
er en del av oppdragelsen. Han uttalte
på NRK at det i enkelte tilfeller kun
er ”piskens språk” barn forstår. Han
mener derfor at forslaget til endringer
i straffeloven som vil gjøre det straff-
bart å klapse barn, vil by på proble-
mer for mange innvandrerforeldre.
Han fikk støtte av pinsemenighets-
pastor Jan Aage Torp som mener at
fysisk avstraffelse av barn hører hjem-
me i ”et totalbilde” av barneoppdra-
gelsen. Torp bruker Bibelens ord som
påskudd for fysisk avstraffelse av
barn. Dette demonstrerer en proble-
matisk holdning, ikke bare blant ”de
andre”, men blant ”oss”.

En lovendring kan gi oss voksne ut-
fordringer, men det betyr ikke at det
er riktig å slå eller klapse barn. Norsk
lovverk er klart på at vold mot barn
ikke er tillatt, heller ikke når den for-
øves av barnets nærmeste. Det samme
er FNs Barnekonvensjon. Her står det
blant annet at barn har rett til en
trygg oppvekst, til omsorg og beskyt-
telse. Det heter: ”….barn bør vokse
opp i et familiemiljø, i en atmosfære
av glede, kjærlighet og forståelse for å
sikre full og harmonisk utvikling av
deres personlighet,….”.
Det er kun to land som ikke har rati-
fisert barnekonvensjonen; Somalia og
USA.

Barn forstår ikke ”piskens språk”,
uansett religion, kultur eller tradisjon
det måtte være forankret i. Å bli
kjønnslemlestet, slått, rist eller klapset
av de menneskene de beundrer og el-
sker mest, er for barn helt uforståelig.
At denne volden skjer i hjemmet som

for barnet skal være det tryggeste sted
på jord, forsterker det uforståelige.
Alt for mange barn opplever vold fra
sine foreldre. Vi vet at det skjer oftere
i innvandrerfamilier enn i norske fa-
milier. Vi skal ikke mange år tilbake i
tid før fysisk avstraffelse av barn også
var vanlig og akseptert i Norge. Hel-
digvis har dette synet endret seg, med
noen få unntak. Det viser at det nyt-
ter å få til endring både av holdninger
og praksis gjennom økt kunnskap om
barn, offentlig debatt, lovreguleringer
og straffeansvar. En slik endring er
nødvendig og mulig å få til i de miljø
som fortsatt forsvarer og praktiserer
bruk av vold mot barn.

Som spesialsykepleiere som jobber
med barn på ulike nivå i helsetjenes-
ten, ser vi resultatene av vold mot
barn.
På helsestasjonen og i skolehelsetje-
nesten møter vi barn oftest uten syn-
lige, fysiske tegn på den mishandling-
en de utsettes for. De viser at noe er
galt ved å være utrygge, stille og for-
sagte, eller utagerende, sinte og volde-
lige. Dette er barnets språk. Barnet
prøver på sin måte å fortelle oss voks-
ne at noe er galt. Det er sjelden at
barn direkte forteller at de blir slått
hjemme, eller har klare synlige tegn
på dette. Helsesøster kan imidlertid
ved tett dialog og oppfølging av fami-
lien avdekke mishandling, og bidra til
at barnet trygges og familien får hjelp
med sine problemer.

I barneavdelingene på sykehusene
kommer barn som er blitt så kraftig
mishandlet at det har ført til fysiske
skader, gjerne bortforklart med fall og
uhell. Her møter vi barn med rib-
bensbrudd, hodeskader, brennskader
og sår som voksne omsorgspersoner
har påført dem. Hit kommer også
barn med mer diffuse symptomer
som ikke alltid settes i sammenheng
med vold mot barnet. De psykiske
skadevirkningene av volden viser seg
gjerne over tid.

Som voksne har vi alle et ansvar for å
forsvare barn mot vold. Dessverre er
mange voksne både for dårlige til å
se, ville se og forstå hva barnas tegn
og språk betyr.

Barneombud Reidar Hjermann har
rett i at samfunnet ikke har vært flin-
ke nok til å lære innvandrerfamilier
nok om norsk lovverk og regler i bar-
neoppdragelsen, og Yusuf etterlyser
verktøy. Det finnes. Foreldreveiled-
ningsprogrammet som flere kommu-
ner har tatt i bruk, tilbyr grupper for
innvandrerforeldre, hvor gruppeleder
har samme nasjonalitet som deltager-
ne. Her er ett tema hvordan oppdra
barn med forståelse, dialog og om-
sorg uten å måtte ty til vold.

Yusuf skal ha honnør for å ha løftet
frem et ømtålig tema. For å bidra til
endring burde imidlertid både han og
Torp vært tindrende klare på at vold
mot barn ikke aksepteres under noen
omstendighet. Barn ”fortjener” ikke
ris, slik Yusuf uttrykker det. Ris er
ingen premie man har gjort seg for-
tjent til, det er en meningsløs straff.
Det er opp til oss voksne som arbei-
der med barn og alle som har eller
omgås barn å gi entydige signal på at
vold mot barn ikke aksepteres, og bi-
dra med alternative verktøy til de for-
eldre som føler seg maktesløse uten
piskens språk.
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PISKENS SPRÅK

Astrid Grydeland
Ersvik

Andre Grundevig



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst: Anders Mo og Rune Bjørnsen,
Programinstruktører/fengselsbetjenter
ved Bastøy fengsel
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bastøy fengsel og Horten helsestasjon
har siden 2004 samarbeidet med et
prosjekt som har som mål å ivareta de
innsatte og deres familie. Dette er et
fruktbart samarbeid som vi i krimi-
nalomsorgen håper kan utvides. Det å
kunne utnytte kompetansen på tvers
av etater er både ressursbesparende
og god utnyttelse av ekspertise.
Foruten gjennomføring av fengsels-
straff har kriminalomsorgen som ho-
vedmålsetting: ”å legge forholdene til
rette for at lovbryteren skal kunne
gjøre en egeninnsats for å endre sitt
kriminelle handlingsmønster”. På
bakgrunn av denne målsettingen har
Bastøy fengsel utenfor Horten, utvik-
let et ”pappa i fengsel” program.
Bastøy fengsel ligger som navnet sier
på en øy i Oslofjorden. I hovedsak
disponerer fengslet hele øyen, selv om

deler av den er et friområdet hvor all-
mennheten kan ferdes. Fengselet er
en åpen anstalt med plass til 115 inn-
satte. Virksomheten ved fengselet
knyttes i stor grad opp mot land-
bruksdrift og de innsatte deltar derfor
gjerne i aktiviteter knyttet til dyre-
hold, matproduksjon, gartneri og
skogsdrift. Fengselet har også et om-
fattende opplæringstilbud for de inn-
satt. Landbruksdriften bygger på en
økologisk ideologi og fengselet legger
stor vekt i på å drive i tråd med dette
ideologiske grunnlaget.
I behandling av de innsatte legger kri-
minalomsorgen stor vekt på en-
dringsarbeid, spesielt kognitive pro-
grammer. Bastøy fengsel gjennomfø-
rer for tiden tre type programmer
”Alternativ til vold”(ATV), ”Ruspro-
gram i fengsel”(RIF) og ”Pappa i
fengsel”(PIF) programmer.
Bastøy fengsel ønsker å bidra til inn-
sattes rehabilitering og ”Pappa i feng-
sel” programmet er sprunget ut fra
tanken om å forsterke innsattes nett-
verk og hjelpe innsatte til å bli an-

svarlige mennesker. Foreldrerollen er
krevende. Mange opplever at det er
komplisert og utfordrende å ta ansvar
for familien sin og spesielt for barna
sine. Hverdagen stiller krav til oss om
å være ansvarsfulle, forsørgende og
gode rollemodeller for våre barn.
Pappaer som sitter i fengsel opplever
av ulike grunner ikke å strekke til. Vi
erfarer at innsatte ikke har tilstrekke-
lig kompetanse og erfaring i pappa-
rollen. Mange har et konfliktfylt for-
hold til barnas mor og de har liten el-
ler ingen erfaring med det ansvaret
som ligger i å etablere familie og få
barn. Dette programmet er ment å
tilføre pappaer i fengsel en kompe-
tanse om papparollen.
I programmanualen legges det opp til
et forvaltningssamarbeid med de lo-
kale helsestasjoner. Hensikten er å øke
deltagernes kunnskaper om hvilke
ansvar foreldrene har i å følge opp
sine barn og hvilke rettigheter barna
har. Deltagerne skal kjenne til hvilke
farer som kan føre til barneulykker og
hvordan forebygge dette. De skal få
økt kunnskap om hvordan foreldrene
rusatferd og psykiske helse påvirker
barna. Et mål er også å gi deltagerne
et innblikk om hvordan helsestasjo-
nen og skolehelsetjenesten fungerer,
og hvordan foreldrene kan bruke de-
res tilbud.
I 2004 kom Bastøy med en henven-
delse til Horten helsestasjon for å
opprette et samarbeid. Vi opplevde å
bli mottatt på en meget positiv måte.
Vår henvendelse og bestilling gjaldt å
få hjelp til å gjennomføre en fire ti-
mers leksjon på helsestasjonen i Hor-
ten.
Vi har gjennomført åtte programmer.
Ved alle tilfeller har vi besøkt helse-
stasjonen i Horten.
Ingerd Tyse Pedersen og Liv Horpe-
stad har stått for disse samlingene.
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PAPPA I FENGSEL, ET ENDRINGSPROGRAM
SOM GIR ET GODT FORVALTNINGSSAMARBEID

Anders Mo og Rune Bjørnsen.
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Vår tilbakemelding fra deltagerne har
vært uten unntak positive. Deltager-
nes evaluering av kursene forteller
entydig at denne leksjonen er nyttig.
Gruppen mener det er viktig å få mu-

ligheten til å snakke med sykepleiere/
helsesøstre med stor kompetanse. In-
gerd og Liv har mange års erfaring fra
helsetjenesten og bidrar til at delta-
gerne får gode og velbegrunnede svar
på sine utfordringer i det å være fedre
og samtidig sitte i fengsel.
Kriminalomsorgen ønsker å øke for-
valtningssamarbeidet med andre of-
fentlige etater. Samarbeidet kan bidra
til en samordnet innsats for å dekke
domfeltes behov og fremme deres til-
passning til samfunnet. Slik vi ser det,
bidrar samarbeidet med helsestasjo-
nen til at deltakerne får en økt forstå-
else av familiesituasjon og hvilke ut-
fordringer de har.

I st. meld. nr. 37 13.2 ”Pappagrupper”
og samlivskurs, beskrives PIF pro-
grammet.
Sitat: ”Undervisningen gjennomføres
av fengselsbetjenter, og som et sup-
plement kommer ansatte fra barne-
vern og helsestasjonen inn og bidrar i
undervisningen. Fengsel med lavere
sikkerhetsnivå gir en god arena for
læring av foreldreferdigheter. Lukkede
fengsler vil også egne seg for pappa-
programmer som dept. ønsker som
landsdekkende tilbud”.
Vi forstår gjennom st. meldingen at
dette kan bli en spennende utfordring
både for de lokale helsestasjoner og
fengsler.

Det første som treffer meg, er at all
korrespondanse i forbindelse med
barnet er adressert til "mor", far er
liksom ikke aktuell adressat. Det gir
meg en opplevelse av ikke å bli regnet
med. Også når vi kommer til helsesta-
sjonen er det "mor" som er kontakt-
personen. Jeg opplever at jeg som far
har et ønske om å oppleve første be-
søket på helsestasjonen sammen med

barnet mitt jeg også – jeg er like stolt
og glad over nurket som ”mor”! Jeg
tror at det er viktig at far har en na-
turlig ”nærhet” til det som skjer med
barnet, slik at barnet også kan ha et
nært og fortrolig forhold til sin far.
Jeg ønsker at ”begge” kan være synlig
regnet med!

Er det mulig for helsestasjonen å tilby

besøkstid også utenfor normal ar-
beidstid, slik at fedre som ikke har så
lett for å få fri fra arbeid, kan være
med på helsestasjonen?

Tips og vink om leking/læring –
hvordan stimulere til læring/mestring
(tips om bøker etc.)

Helsestasjonen kan innby til samtaler
med tips om hvordan fedre positivt
kan bidra på hjemmebane, slik at mor
kan få praktisk støtte og hjelp i en tid
hvor hun er sliten og har lite over-
skudd. Det tror jeg vil virke forebyg-
gende i forhold til evt. konflikter og gi
far en konkret utfording i forhold til
farsrollen.

Helsestasjonen som møtested i ”pap-
paperm” tiden – møte andre fedre i
samme situasjon – erfaringsutveks-
ling.

Temakveld med fokus på ”farsrollen”
– hvordan være en god far og en god
ektefelle/samboer – bidra til å bevare
”kjernefamilien”.

Mvh en stolt far
Størk Heggdal

EN FARS TANKER

Hvalfangermonumentet i Sandefjord, et av byens minnesmerker over for-
dums tider. Foto er velvillig utlånt fra Sandefjords Blad.

Ingerd Tyse Pedersen og Liv Horpestad.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst og foto: Liv Horpestad
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Forhistorien til Incestsenteret i Vest-
fold startet med en Støttetelefon,
opprettet 4/7-88, etter initiativ av nå-
værende daglig leder Mary-Ann Os-
haug. Denne støttetelefonen ble dre-
vet fra hennes private hjem fram til
opprettelse av dagens tilholdssted for
Incestsenteret i Vestfold, i 1991. Det
er en enebolig på Tolvsrød i Tønsberg
kommune. Veien til eget hus og opp-
rettelsen av Incestsenteret var lang og
tung. Søknad om økonomisk støtte
ble sendt til alle kommuner i Vestfold,
Vestfold fylkeskommune og Sosialde-
partementet. I januar 1989 kom sva-
ret fra Sosialdepartementet der de ga
beskjed om sitt bidrag. De fleste kom-
munene ga også sin støtte etterhvert.
Medias fokusering førte også til at
utallige organisasjoner, firma og pri-
vate ga penger til senteret.

For å skaffe enda flere penger til sen-
teret bestemte Mary-Ann Oshaug seg
for å skrive en bok om sitt liv som in-
cestutsatt og la deler av inntekten gå
til etableringen. Boka ble utgitt på
Cappelens forlag 24.11.89 og det ble
stor mediafokusering rundt den og
etableringen av senteret. ”Mary-Ann
Oshaug viser vei. Gjennom sin modi-
ge åpenhet gjør Tønsberg-jenta det
lettere for andre incestoffere å komme
seg ut av fornedrelsen”, skriver Øst-
landsposten etter bokutgivelsen.
Sitat fra Årsrapporten 2007: ”Fra å
være en Støttetelefon med kun en an-
satt, har senteret utviklet seg til å bli
en stiftelse med 4 heltidsansatte, 12
deltidsansatte, varierende antall fag-
personer tilsatt på timebasis til å lede
forskjellige gruppeaktiviteter. ”

Målsetting
”Målsettingen for Incestsenteret er å
bekjempe incest ved å påvirke til for-

andring av de faktorene i samfunnet
som er med på å opprettholde seksu-
elle overgrep mot barn. Synliggjøre og
drive forebyggende arbeid og bidra til
å gi alle som har opplevd seksuelle
overgrep et bedre liv..” står det også i
Årsrapporten. De som arbeider ved
senteret har enten vært seksuelt mis-
brukt som barn, er pårørende eller
nær familie til seksuelt misbrukte.

Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid er en viktig del
av arbeidet som prioriteres. Et under-
visningsopplegg som er laget av sen-
terets ansatte, tilbys skoler til bruk i
6.klasse. Underviserne er fra Incest-
senteret, med tett samarbeid med hel-
sesøster på skolene og selvfølgelig læ-
rerne. Dette har foreløpig vært i Vest-
fold, men de andre sentrene i Norge
har vært til opplæring, for å kunne
kjøre dette opplegget i andre fylker
også. En brukergruppe ved Incest-
senteret i Vestfold har fått i oppdrag
av senteret å lage en film, som ble fer-
dig sommeren 2008, og som heter
”Du er ikke alene”. Denne skal være

en del av det forebyggende arbeidet
senteret driver overfor 6.klasse-elever
på barneskolen. I tillegg til å avdekke
seksuelle overgrep, ønsker senteret å
bevisstgjøre og styrke barn/ungdom
mot seksuelle overgrep og bidra til at
den personlige veksten hos den enkel-
te blir styrket.

Landsdekkende grønt tele-
fonnummer
Incestsenteret i Vestfold har også an-
svar for en landsdekkende døgnåpen
hjelpetelefon for incest- og seksuelt
misbruktebarn og voksne av begge
kjønn og deres pårørende. Senteret
mottok i 2007 22.077 telefoner, noe
som er en økning på 17% fra året før.
Av disse var 987 førstegangshenven-
delser. 59,45% har fortalt at de ble
misbrukt for første gang da de var 7år
eller tidligere. Mange blir loset videre
i systemet, mens andre blir tilbudt
enesamtaler med ansatte på senteret.
Senteret har også bomulighet for de
som er i krise og trenger et sted å
være over en periode. Barn ned i 10-
11-årsalderen ringer selv og ber om
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INCESTSENTERET I VESTFOLD 20 ÅR

Incestsenteret ligger idyllisk til og i forgrunnen står Mary-Ann Oshaug.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Liv Standal Kokvold – helsesøster i
Sandefjord
–––––––––––––––––––––––––––––––––

På vår fagdag i september hadde vi
Rønnaug Sørensen med oss det meste
av dagen. Hun er sosiolog ved høy-
skolen i Vestfold med kvinne og kvin-
neforskning som arbeidsfelt. Temaet
denne dagen var: ”Jenter å sånn –
Hvorfor jobbe med jentegrupper som
metode i forebyggende helsearbeid?”

Hun gav oss mange grunner til at de
som allerede hadde startet med jente-
grupper skulle fortsett, og vi andre
burde bare komme i gang. Erfaringer
har vist at målrettet arbeide blant jen-
ter har ført til at uroligheter rundt
jenter har roet seg. Jenter og gutter
utvikler forskjellige relasjoner, og jen-
tenes identitet ser ut til å være ster-
kere knyttet opp til relasjoner til an-
dre. Jentegruppene kan være en me-
tode som lærer jentene viktigheten av
å ha venniner som nære sosiale rela-
sjoner og hvordan man tar vare på
venninner.
Hensikten med jentegruppene er å
fremme psykisk og sosial mestring

ved å gi elevene anledning til å snakke
sammen om ting de er opptatt av el-
ler som plager dem. Vi er mange hel-
sesøstere som bruker jentegrupper i
vårt arbeide i skolehelsetjenesten.
Noen bruker det som et primærfore-
byggende tiltak, mens andre bruker
det som et tiltak der det er utfor-
dringer og uroligheter blant jentene.

Utgangspunktet for oppstart av jente-
gruppe på min skole var dårlig miljø
blant jentene i en klasse. Temaene for
treffene har vært vennskap, ta egne
valg og ta vare på hverandre. De har
fått en hjemmelekse hver gang. En av
hjemmeleksene var å øve på å gi posi-
tive komplimenter, noe vi også har
øvd på under treffene. Elevene har
også fortalt om positive og negative
hendelser som har skjedd siden forri-
ge gang vi traff hverandre.

På hvert treff har vi også en øvelse
”heta stolen”. Denne øvelsen innebæ-
rer at helsesøster kommer med en på-
stand hvor på elevene aktivt må ta et
valg. De som er enige blir sittende. De
som ikke er enige reiser seg. En artig
øvelse hvor de trenes i å tenke hva de

selv mener og ikke bare følge hva le-
deren i gruppa tenker.

Elevene har gitt gode evalueringer av
jentegruppene. En elev fortalte at hun
var blitt bedre kjent med de andre i
klassen. Det var positivt for jentemil-
jøet i klassen å være med i en jente-
gruppe.

Det finnes to gode hefter med jente-
grupper som tema. Borgestad klinik-
ken har utgitt heftet ”Jentesnakk – en
håndbok i hvordan jobbe med jenter i
gruppe”. Denne er under revidering
og utgis i ny utgave på nyåret. Sven-
skene har et hefte som heter ”Bella,
grus og glitter 2 for tjejgrupper” Dette
heftet er mye mer omfattende og gir
mange ideer til hvordan en kan jobbe
med jentegrupper. I dette heftet er det
mange konkrete øvelser, og selv om
de er laget for litt eldre jenter enn
våre 5.-, 6.- og 7.-klassinger er det lett
å tilpasse øvelsene det nivået en øn-
sker. Heftet bestilles på www.ksan.se
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hjelp. Et stort antall barn og unge
oppgir at de sliter med redsel, mare-
ritt, depresjon, ensomhet og proble-
mer med egen kropp. Selvmordstan-
ker og selvskading er heller ikke
ukjente problemer blant incestofre.
Vi som helsesøstre vet at dette også
kan være symptomer på annen pro-
blematikk. Kvinner fra 25–50 er de
som oftest tar kontakt med senteret.

Grupper
Incestsenteret kan tilby forskjellige
grupper, bl.a.sexologisk rådgivning i
kvinnegrupper, matgruppe, hobby og
friluftsgruppe. Senteret kan også tilby
terapigruppe for overgripere. Denne

ledes av psykiater og overlege Einar
Rognstad. For å kunne være med i
gruppa, må overgriper ha innrømmet
de faktiske forholdene som han/hun
er beskyldt for. Ofte har de vært ut-
satt for mer alvorlige overgrep selv
enn de har gjort mot sine ofre. Det er
store mørketall her, hvor overgrepene
aldri blir anmeldt. Blant overgriper-
ne finnes mor/far, fosterforeldre,
idrettsinstruktører, lærere, støttekon-
takter, fritidsklubbledere og også an-
dre offentlige personer fra ulike yr-
kesgrupper.

Hederspris
Daglig leder ved senteret, Mary-Ann

Oshaug fikk i år Lions høyeste an-
merkelse: ”Melvin Jones Fellow he-
derspris”. Dette som en heder for ar-
beidet hun nå har gjort i 20 år. Vel
fortjent!
Det er 19 Incestsenter i Norge. Det er
et viktig arbeid som utføres for å gi
støtte til de som blir utsatt for seksu-
elle overgrep, og for å skape åpenhet i
forhold til å kunne avtabuisere det å
kunne snakke om denne typen pro-
blematikk.

Helsesøstergruppa i Vestfold gratule-
rer med 20-års jubileet og ønsker
lykke til med den videre driften av
Incestsenteret!

JENTEGRUPPER
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Kristine Gøthesen, Sosialkonsulent,
Incestsenteret i Vestfold
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Incestsenteret i Vestfold ønsker
å bekjempe incest og seksuelle
overgrep ved å påvirke til for-
andring av de faktorer i samfun-
net som er med på å opprett-
holde seksuelle overgrep mot
barn og unge.

Incestsenteret ser at denne problema-
tikken i liten grad blir prioritert
innenfor ulike områder i samfunnet,
og av den grunn ønsker senteret der-
for å bidra med den kunnskapen vi
har tilegnet oss.
Incestsenteret ønsker og arbeide med
helsefremmende og forebyggende til-
tak innen incest/seksuelle overgreps-
problematikk rettet mot 6.klassinger.
Incestsenteret sender ut gratis tilbud
til barneskoler i Vestfold fylke, med et
ønske om at undervisningsopplegget
blir tatt inn i de ulike skolene. Vi har
som mål og komme igjennom alle
barneskolene i vestfold. På lengre sikt
er målet å komme ned til 4 klasse
også til andre klasse.

Vi mener at det er mest hensiktsmes-
sig å lære barn og unge om seksuelle
overgrep innenfor skolens arena. Slik
vi ser det, vil vi på denne måten nå de
aller fleste, samtidig som de er i et
trygt miljø de kjenner godt. Incest-
senteret har valgt ut 6.klassinger som
en gruppe fordi de står på terskelen
til puberteten, hvor det å ivareta seg
selv blir ekstra viktig. Etter mange år
med arbeid innenfor denne proble-
matikken, viser erfaring at utsatte
som utvikler store og dyptgående
senvirkninger etter overgrep er de
som ikke har fortalt om overgrepene

eller fått hjelp før de kommer i vok-
sen alder. Får barn og unge hjelp i
tidlig alder, er det stor sannsynlighet
for at senvirkningene blir betraktelig
redusert. Det er derfor viktig å nå
denne gruppen slik at de kan få hjelp
til å takle egne følelser, sette ord på og
bearbeide overgrepene de har opp-
levd.

Undervisningen kan styrke barna til å
sette grenser for seg selv og gjenkjen-
ne signaler slik at de kan forsvare seg
mot seksuelle overgrep både fra kjen-
te og ukjente personer. Ved å snakke
åpent om problematikken med barna,
kan dette bidra til å ufarliggjøre det å
be om hjelp, og lære barna at de be-
stemmer over egen kropp.

Incestsenteret i Vestfold har fått posi-
tive tilbakemeldinger fra de skolene
som har tatt i mot tilbudet og vi hå-
per på sikt at tilbudet vil bli godt
mottatt av alle rektorene ved de ulike
barneskolene. Når den enkelte skole
ønsker undervisningsopplegget, sen-
der Incestsenteret i Vestfold ut et skriv
til barneverntjenesten for å informere
om ved hvilke skoler vi skal ha under-
visning og når undervisningen skal
skje.

Jeg presenterer her noen av de ulike
temaene vi tar opp under undervis-
ningen:

• Det finnes mange slags berøringer/
følelser - noen er gode – noen er
vanskelige

• Hva er incest/seksuelle overgrep?
• Historien om Lisa som er 12 år
• Er det vanskelig å fortelle at en har
vært utsatt for seksuelle overgrep?

• Hvem kan en fortelle det til om en
har det vondt og vanskelig?

Temaer vi tar opp her er også:
– Vold i familien
– Rus i familien
– Psykisk syke
– Foreldre som skiller seg
– Det å miste en du er glad i.

• Det er aldri barnet som har skyld
eller ansvar for seksuelle overgrep
eller andre vonde ting som skjer i
en familie

• At det er forbudt ved lov og utsette
barn og unge for seksuelle overgrep

• Puberteten en naturlig endring
• Grenser for egen kropp
• Regler ved bruk av «chatting»/
hjemmeside/mobiltelefon

• Mobbing.

Undervisningen er todelt og går over
to timer med en pause i mellom. Til-
stede ved undervisningen er lærer og
helsesøster og to ansatte fra Incest-
senteret i Vestfold. Hvis ønske om
samtale for den enkelte elev, er voks-
ne tilgjengelige på helsesøsters kontor
etter endt undervisning.

Vi mener det er viktig at barnevern-
tjenesten får kjennskap til undervis-
ningen slik at denne etaten er forbe-
redt ved en eventuell avdekningssak
som kommer inn under deres myn-
dighet i etterkant av undervisningen,
men også for eventuelle andre hen-
vendelser fra barn, pårørende eller
andre.

INCESTSENTERET – FOREBYGGENDE
ARBEID I 6. KLASSE

Kristine
Gøthesen.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Kristiansen og Lise Voktor,
Helsesøstre, Harstad
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Forhåpentligvis har mange helsesøs-
tre lagt merke til at Helsedirektoratet
i høst har gitt ut et nytt hefte. Heftet
”Hva skjer 11-13” er ment for helse-
søstre i undervisning om pubertet på
mellomtrinnet.
Heftet tar opp et mangfold av aktuel-
le temaer. Ulike familiestrukturer,
”teite” foreldre, internett og mobil-
vett, følelsesmessige berg- og dalba-
ner, mobbing, vennskap, seksualitet,
overgrep, samt fysiske og hormonelle
forandringer. Det er også viktige hen-
visninger til telefonnumre og nettste-
der der barn kan henvende seg.

Litt om bakgrunnen for at
heftet ble laget
I helsesøstertjenesten i Harstad kom-
mune har vi mange ganger snakket
uformelt om at vi mangler skriftlig
materiell som støtte i undervisningen
om pubertet på mellomtrinnet. Vi vet
mye om risikofaktorer og ulike tema-
er der primærforebygging på et tidlig
tidspunkt er viktig. Kvaliteten på egen
undervisning kan vi jobbe med lokalt.
Imidlertid var vi lite fornøyd med at
det eneste skriftlige materiellet som
henvendte seg til aldersgruppa, var fra
kommersielle aktører. Innholdet var
til dels greit, men det formidlet også

noen temaer på en måte som vi ikke
kunne innestå faglig for. I tillegg er
det betenkelig at helsesøster deler ut
materiell som fremmer spesielle pro-
dukter til skoleelever.
Først skrev vi en begrunnet anmod-
ning til Helsedirektoratet om at det
måtte bli utarbeidet et hefte. Før bre-
vet ble sendt, omgjorde vi det imid-
lertid til en prosjektsøknad. Denne
ble raskt innvilget, og to helsesøstre
ble frigjort fra en del av vanlig jobb
og satt på oppdraget. Nærmeste leder
bidro til å legge forholdene til rette.
Vi to som har utarbeidet heftet, job-
ber som vanlige fotsoldater i helsesøs-
tertjenesten. Begge har mangeårig er-
faring både fra skolehelsetjenesten og
helsestasjon for ungdom. Som helse-
søstre har vi kjennskap til sider ved
utviklingen i familie og samfunn som
belaster ungdom. I tillegg har vi to
som har vært forfattere hatt nytte av
at vi begge har tilleggsutdanning i pe-
dagogikk.

I arbeidet med å lage heftet har vi lagt
vekt på å være tydelige voksne. Ung-
dom i dag mottar mange signaler om
at det er viktig å være tidlig ute på
ulike områder. Vi håper å bidra til at
færre forserer sine grenser. Vi har
prøvd å styre unna ungdommens
sjargong. Samtidig har vi lagt arbeid i
å skrive forståelig for målgruppa.
Underveis har vi forelagt tekstene for
ungdommer i passende alder. De har

gitt nyttige tilbakemeldinger. Vi håper
heftet er blitt så tiltalende og lett til-
gjengelig at mange elever vil bla og
lese på egen hånd.

Helsedirektoratet står bak heftet, både
økonomisk og faglig. Vi er takknemli-
ge for at direktoratet hadde tro på
prosjektet og så behovet. Vi hadde et
konstruktivt samarbeid med direkto-
ratet som bidro til at det ferdige pro-
duktet holder faglige mål i forhold til
vår veileder. Vi er også svært fornøyde
med samarbeidet med grafisk desig-
ner.
Arbeidet med heftet har vært inspire-
rende og faglig bevisstgjørende. Vi hå-
per og tror at heftet kan være et bi-
drag til å utvikle faget vårt. Helsesøs-
tre i praktisk arbeid med brukerne
har mye kunnskap å dele med hver-
andre.
Heftet bestilles på
www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/undervisningsmateriell
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Incestsenteret arbeider tett og nært
med Helsesøstertjenesten i Vestfold
fordi vi ser på denne etaten som en
meget viktig ressurs i det forebyg-
gende arbeidet i skolene. Helsesøster
som er knyttet opp mot den enkelte
skole er til stede under undervisning-
en.

Eventuelle spørsmål om undervis-
ningsopplegget kan rettes til Incest-
senteret i Vestfold –
tlf: 33357775/ 800 57 000 ”Livets tre”.

NYTT HEFTE TIL PUBERTETSUNDERVISNINGEN
I BARNESKOLEN!
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Trude Tomasgård Dal, helsesøster,
Horten vgs
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg heter Trude Tomasgård Dal og er
helsesøster ved Horten videregående
skole i Vestfold. Her har jeg 30% stil-
ling på en stor skole med over 1200
elever. Jeg har vært helsesøster her si-
den 2004 og ble tidlig opptatt av
hvordan jeg best mulig kunne nå
elevgruppen med primærforebyg-
gende arbeid samt å fange opp de ele-
vene som trengte oppfølging videre.
Jeg opplevde at de fleste som kom til
helsesøster på skolen var henvist fra
lærere eller foreldre – sjelden kom de
på egne premisser, noe som faktisk er
en grunnleggende forutsetning for et
vellykket samarbeid videre. Kunnska-
pen om helsesøsters funksjon var va-
rierende både blant elever og lærere.

Det var med stor iver jeg satte i gang
da jeg fikk tips om at skolens ”its lear-
ning” kunne være en fin kontaktkanal
ut til elevene. Dette er skolens inter-
ne mail og læresystem, et datapro-
gram mange videregående skoler be-
nytter i dag og som samtlige elever
bruker. Jeg fikk innføring i hvordan
jeg her kunne opprette en egen infor-
masjonskanal og oppfordre elever til
å ta kontakt etter behov og ønske.
Sammen med kollega ved videregå-
ende skole i Sande satte vi i gang
samarbeidet for en god fagside. Vi
opprettet et eget ”fag” som heter Hel-
sesøster og herunder finnes mange
aktuelle pekere og linker opp til kvali-
tetssikker informasjon. Mye er hentet
fra Sosial- og Helsedirektoratets nett-
sider og noe fra fagsider for ungdom.
Ved å peke direkte mot internett sik-
res en kontinuerling oppdatering av
fagpersoner om alt fra prevensjon til

psykisk helse. Jeg har en unik mulig-
het til å informere om kommunens
lokale tilbud til barn og unge, som
f.eks. ungdomshelsestasjonen. Mange
elever kommer tilflyttende fra andre
kommuner og er ukjente med disse
tilbudene.
Fagsiden min ble fort kjent og har si-
den blitt hyppig besøkt. Jeg har mu-
lighet til å kunne se hvor mange

ganger elever har kikket på mine inn-
legg og kartlegge hvilke som er mest
besøkt, noe som er nyttig for å få ett
bilde av hva de søker informasjon
om. Ved å ta i bruk ungdommens
egen kanal over nettet økte min po-
pulæritet til det mangedoble over
kort tid. Fra å ha en relativt ukjent
funksjon ble jeg fort ”kjendis” på sko-
len. Dette har utvilsomt senket terske-
len for å ta kontakt med helsetjenes-
ten og i snitt mottar jeg 5–10 mail
daglig fra elever og lærere. Jeg svarer
så snart jeg har anledning og min til-
gjengelighet har økt betraktelig. Mail-
systemet er på ingen måte noen er-
statning for personlig kontakt med
elevene og det er ikke en kanal hvor
det utveksles personlig informasjon.
Først og fremst er det en mulighet til
å bestille time hos meg, få svar på en-
kle spørsmål om min funksjon og hva
helsesøster kan hjelpe med. Viktigst
av alt har vært at det nå er elevene
selv som tar kontakt fordi de her blir
godt kjent med tilbudet og ser hen-
sikten og muligheten for hjelp og vei-
ledning!
Oppfordrer andre helsesøstre i
videregående skole til å benytte tilsva-
rende mulighet ved sin skole!

NETTBASERT KONTAKT MED ELEVER
I VIDEREGÅENDE SKOLE

Trude Tomasgård Dal.

Hvem er det som venter på deg
uansett hva du har gjort
uansett hva du har sagt
Mykere enn du har tenkt
Bedre enn du kunne huske?

Puten din
i det slitte gamle trekket
Et eneste stort kinn
av omfavnelse

Gro Dahle fra ” Karneval”
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Ti par barneøyne stirrer intenst på
helsesøster Inger-Elisabeth Holmelin
og Kirsti Aardal Gjertsen, og ti par
små hender holder i hver sin halvme-
ter av ”Digestivas” åtte meter lange
tarmkropp.
I løpet av de neste nitti minuttene
skal femåringene lære hva som skjer i
kroppen når man spiser, og hvorfor
det er viktig med sunn mat og akti-
vitet.

– Kjøttbollen kommer inn her – i
munnen på ”Digestiva” – og inni
kroppen reiser kjøttbollen gjennom
tarmene og ut i den andre enden. På
veien skjer det veldig mye! Klokken er
halv ni om morgenen, og åtte meter
tøytarm med lever, nyrer og magesekk
ligger utover gulvet foran helsesøster
Inger-Elisabeth Holmelin og Kirsti
Aardal Gjertsen på Nøtterøy helsesta-
sjon. Tarmen heter ”Digestiva”, og er
en tøydukke bestående av en diger
munn og en tarm i full størrelse.
Dukken skal gjøre at både barn og
voksne lærer mer om kosthold, helse
og fordøyelse.
Nesten alt lys er slukket, og tonene til
”Dovregubbens hall” har nettopp
dundret gjennom rommet før dagens
undervisningsforestilling starter.
Så mange sanser som mulig skal akti-
veres, og både lyd, lys og ikke minst
barnas egen deltakelse er viktig i læ-
ringsopplegget de nå har tatt i bruk
ved helsestasjonen. Det hele skal opp-
leves mer som en forestilling enn som
ren teoretisk læring.
Med ”Digestivas” tarmkropp på fang-
et sitter barna på rekke og rad foran
scenen hvor Inger-Elisabeth og Kirsti
har startet dagens undervisning. En

stor plastkjøttbolle er på vei inn i
munnen på dukken, og barna skal
være med og hjelpe til på ferden
gjennom tarmsystemet. De har fått
ansvar for hver sin halvmeter av tarm-
kroppen, og skal bruke hendene som
”muskler” slik at kjøttbollen kan job-
be seg gjennom fordøyelsessystemet
fra munnen, via magesekken og ut i
tarmene. Bak dem sitter foreldrene og
følger nøye med på undervisningen.

Helt nytt
– Vi startet opp i november 2006.
Faktisk vet jeg ikke om noen andre i
Norge som driver med akkurat det
samme ennå, forteller Holmelin. Sam-
men med de andre helsesøstrene på
Nøtterøy helsestasjon, driver hun
kostholdsundervisning for barn.
Hensikten er at femåringene skal sti-
muleres til en sunnere livsstil hvor
kostholdet blir bedre og den fysiske
aktiviteten øker.
– Å få en femåring til å snakke om

kosthold er ikke alltid det letteste man
gjør, sier Holmelin. Derfor ville vi
finne en annen måte å formidle på.
Det å bare fortelle og kanskje skrive
på en tavle eller bruke plansjer gir
ikke barna den samme muligheten til
innlevelse som opplegget vi har lært
oss og tatt i bruk. Her er barna selv
med på alt, og kommer med innspill,
historier og meninger om mat, akti-
vitet og det som skjer i kroppen når
man spiser, fortsetter hun.

Pedagogikken i opplegget er svært
viktig, og det å hjelpe kjøttbollen på
ferden gjennom ”Digestivas” fordøyel-
sessystem er derfor langt fra den enes-
te aktiviteten femåringene er med på i
løpet av de nitti minuttene undervis-
ningen varer. All informasjon de får
skal lekes inn, og undervisningen er
derfor delt opp i bolker, slik at barna
hele tiden får små overraskelser
gjennom at de stadig skal foreta seg
noe nytt.
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Læring for barn og foreldre.

FRA MUNN TIL POTTE
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– Det er viktig at de bruker flere san-
ser, at de får leke, ta på og gjøre ting
selv, og ikke bare blir sittende og følge
med. Derfor er hovedfokuset i under-
visningen her lagt på ”Digestiva” og
hva som skjer i tarmen. Så tar vi pau-
ser fra henne, og lar barna gjøre an-
dre ting. Men – det de lærer i pausene
tar de med seg tilbake til ”Digestiva”
når vi fortsetter å snakke om hva som
skjer i tarmen når vi spiser, sier Hol-
melin.

I et av avbrekkene lærer barna om
hvor viktig det er å tenke på at krop-
pen trenger ulike typer mat for å hol-
de seg frisk, og for at kroppen skal få
de rette byggesteinene. –Hva for noe
mer enn kjøttboller skal ”Digestiva” få
til middag?, spør en av helsesøstrene.
–Broccoli, gulrøtter, poteter. Forsla-
gene fra barna er mange, og ”Digesti-
vas” middagstallerken blir fyllt av
grønnsaker i plast.
– Kroppen kan bli syk hvis den bare

får kjøttboller og saus, proklamerer
Christian Templen Grave. Han har
uten tvil fått med seg det essensielle i
undervisningen så langt.
Kostsirkelen er temaet i et annet av-
brekk. Her er poenget at barna skal få
en større forståelse for forskjellen
mellom frukt og grønnsaker, og vite
hvilke matvarer som inneholder suk-
ker og fett, proteiner og karbohydra-
ter.

Gulvet blir delt opp i flere sektorer –
en til hver matgruppe. Så skal barna
finne alle matvarene som er gjemt
rundt om i rommet, og legge dem på
riktig plass i kostsirkelen. – Mais! Jeg
fant en mais! Det er en grønnsak, pi-
per en liten stemme. – Helt riktig, så
flott! Legg den sammen med toma-
tene, svarer Kirsti.
Etter å ha lagt alle matvarene de har
funnet på riktig plass, bærer det bort
til ”Digestiva” og kjøttbollens ferd
mot potten igjen.

Det begynte i Sverige
Helsesøtrene på Nøtterøy hadde lenge
lett etter et nytt opplegg for å lære
barna om kosthold, og metoden fant
de i Sverige. Nærmere bestemt på
”Hälsoäventyret Oasen” i Vara. Her
jobber de ansatte med å finne nye
måter å bringe helsebudskapet ut til
barn og unge, og de holder kurs for
de som vil lære metodene. Det var et
slikt kurs helsesøstrene på Nøtterøy
bestemte seg for å delta på i fjor.
– ”Hälsoäventyret” er et slags pedago-
gisk senter hvor de driver med folke-
helse. Her fikk vi innføring i hvordan
barna kan lære om kosthold på en
både morsom, underholdende og ikke
minst lærerik måte, forteller helsesøs-
trene.
Undervisningen for barna skal være
en opplevelse et sted i grenselandet
mellom teater og pedagogisk kunn-
skapseventyr der både rommet, rekvi-
sittene og miljøet har en betydning.
Og som den første i Norge, fikk helse-
stasjonen på Nøtterøy spesialinnredet
et rom for å holde kostholdsundervis-
ning og for de minste.
– Nei, så vidt jeg vet har ikke noen
andre nordmenn vært i Vara og lært

Lek er viktig.

Kostsirkelen.



metoden, sier helsesøster Holmelin.
Det er jo et relativt nytt opplegg for
de som driver med dette i Sverige
også, så vi er glade for å ha fått med
oss metoden til Norge.
At det er behov for å fremme en posi-
tiv livsstil hos barn og unge, tror vi
nemlig virkelig på!
Men tanken er ikke bare at det er fe-
måringene som skal lære mer om sin
egen kropp og hvordan det de putter i
munnen virker inn på systemet. Også
foreldrene skal bli mer bevisste i for-
hold til å ta riktige og sunne valg når
det gjelder både barnas og sine egne
matvaner.
Dette er like mye en undervisning for
foreldrene. Barn spiser jo ikke noe
annet enn det mor og far kjøper inn,
så det er viktig at også de har et be-
visst forhold til familiens kosthold og
helse, sier Holmelin. Målet vårt er
derfor at både små og store som har
vært her skal kunne sette sammen et
riktig kosthold, og at vi ansvarliggjør
både foreldrene og barna. Den letteste
måten å gjøre det på, er å la dem høre
og se det samme, avslutter hun.
Tilbake hos Digestiva og barna har
plastkjøttbollen snart krøpet seg
gjennom både tynntarm og tykktarm,
og er på vei ut av systemet i raskt
tempo. ”Pling”, sier det når den med
god hjelp havner i bunnen av potten
som står klar.

– Der gikk ”Digestiva” på do, og dere
har vært kjempeflinke som har vært
med på alt vi har gjort i dag, smiler
helsesøstrene. Og så starter samtalen
om hva de har lært av dagens under-
visning. Christian Templen Grave
oppsummerer det hele kort og kon-
sist. – Hvis man ikke får riktig mat,
kan man bli død!
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Til slutt går det i potta.

Tannpuss som siste post.

LaH vil oppfordre alle landets helse-
stasjoner til å opprette et institusjons-
abonnement på fagbladet Helsesøstre.
Vi mener at vårt eget fagblad bør fin-
nes på enhver helsestasjon, på møte-
rommet eller i fagbiblioteket!
Et abonnement koster kroner 400 pr.
år inklusive porto, og er dermed et ri-
melig bidrag til å formidle informa-
sjon og kunnskap fra vårt fagområde.
Med et institusjonsabonnement bi-

drar du til at kolleger, samarbeid-
spartnere som kommuneleger, fysio-
terapeuter, jordmødre og andre kan
få et innblikk i vår praksis, vårt fag,
utviklingsprosjekt og utfordringer.
Bladet kan gjerne også benyttes for å
markedsføre tjenesten overfor lokale
politikere og administrasjon.
Abonnement kan bestilles hos leder
LaH på e-post:
astrid.grydeland@bluezone.no

ABONNEMENT PÅ HELSESØSTRE FOR
LANDETS HELSESTASJONER

Godt nytt år!
Godt nytt år!

Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

Helsesøstre
NR. 1 – 2009
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Husets målsetting:
Være med på å styrke barns og forel-
dres psykiske helse og mulighet til å
mestre eget liv i et forebyggende per-
spektiv.
Bidra til styrking av sosialt nettverk
gjennom grupper og individuell opp-
følging.

Villa Adler er organisert under virk-
somhet barn og unge i Tønsberg
kommune, og er tett knyttet opp mot
helsestasjonstilbudet.
Hovedtiltaket i huset, og selve grunn-
pilaren er ”Liv Laga”. Hovedfokuset
til dette tiltaket er tidlig hjelp til godt
samspill, noe som starter allerede i
svangerskapet. Tiltaket har blitt til for
å avdekke og hjelpe de mødrene som
står i fare for å utvikle depresjon i
svangerskap og barseltid. Gjennom

samtale får jordmor ofte et innblikk i
hvordan den gravide ser på seg selv
som mor, og hva hun tenker om den
forestående fødsel. Det gis oppfølging
etter individuell vurdering, og varig-
het på tiltaket varierer mye. Det kan
være individuell oppfølging med
samtaler, grupper med gravide,
mor/barn-grupper og foreldergrup-
per. Utsatte familier får også oppføl-
ging gjennom støtte og veiledning ved

behov. Dette kan være svært unge
foreldre, alenemødre, foreldre med en
vanskelig oppvekst, samlivsproblemer
eller det kan ofte være en kombina-
sjon av dette.

På Villa Adler har vi også flerkulturelt
verksted. Hver mandag treffes famili-
er med små barn for å være sammen
og gjøre hyggelige ting sammen med
barna. Her utvikles kontakter og
vennskap. Dette er et åpent tilbud for
familier med førskolebarn.
I tillegg rommer huset et gruppetil-
bud til barn mellom åtte og tolv år
som har psykisk syke foreldre. Vi vet
at foreldres sykdom ofte skaper be-
kymringer hos barna. Gjennom grup-
pa får de treffe andre barn med tilsva-
rende erfaring, og de kan snakke om
hvordan dette oppleves. Det brukes
kursopplegg fra Voksne for barn.
Home-Start Familiekontakten holder
også til i huset, noe som bidrar til et
enklere og tettere samarbeid med de
ansatte på huset.

Huset brukes også til samvær mellom
foreldre og barn når foreldre er fratatt
omsorgen.
På Villa Adler holdes også barseltreff
for alle nybakte mødre og deres barn.

FAMILIE-HUSET VILLA ADLER
– ET GODT STED Å KOMME TIL FOR BARN

FRA 0–12 ÅR OG DERES FAMILIER

Villa Adler

Borrehaugene,
synlige tegn fra vår
forhistorie.
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Tekst: Kari Aasen og Inger Dahl,
helsesøstre
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning
4 års undersøkelsen er – som resten
av helsestasjonstilbudet – veletablert
og benyttet av tilnærmet alle barn i
målgruppen.
Da vi startet prosjektet ”4 år – Trygg
og Klar” gjorde vi en beskrivelse av
”nå-situasjonen”:

Helsesøster opplever ofte at 4 års under-
søkelsen tar lang tid og ikke bestandig
får ønsket kvalitet, fordi situasjonen
oppleves kunstig for barnet. Barnet har
oftest ikke vært på helsestasjonen siden
2 års undersøkelsen, og både sted og
personer er ukjente. Det tar tid å eta-
blere kontakt og tillit fra barnet, man
har liten tid til rådighet og får derfor
kun et begrenset inntrykk av hvilke fer-
digheter barnet har. I tillegg er feilkil-
dene flere, for eksempel om barnet er
trøtt eller har en dårlig dag.
Flere familier må komme tilbake fordi
det tar tid å få til et nødvendig samar-
beid mellom helsesøster og barnet.
I barnehagen bruker barnet både fin-
og grovmotorikk, språk og begreper (på
en naturlig måte) i lek og samhandling
med andre barn og voksne i en naturlig
sammenheng. Barnet er der over tid, og
ved siden av hjemmet er det barneha-
gens personale som kjenner barnet og
ser hvordan det uttrykker seg.

En erkjennelse av dette, og en nys-
gjerrighet på hvordan vi kunne utnyt-
te hverandres kompetanse og jobbe
tverrfaglig og helhetlig, gjorde at vi
satte i gang med et pilotprosjekt ved
to helsestasjoner og barnehagene i
geografisk nærhet av disse.

Vi prøvde ut to ulike modeller over
en to års periode. Ved den ene helse-
stasjonen ble foreldre og barn invitert
til helsestasjonen for oppsummering
og synstest etter at barnehagen hadde
foretatt sin observasjon. Ved den an-
dre helsestasjonen foregikk alt i bar-
nehagen og helsesøster kom til barne-
hagen for ta synsprøve.

Den helsestasjonen som valgte delt
modell opplevde 100% oppslutning
om den nye formen for 4-årsundersø-
kelse. Ved den andre helsestasjonen
var det flere som ønsket 4-årsunder-
søkelse kun hos helsesøster, begrun-
net med at foreldrene ikke ville velge
bort kontakten med helsestasjonen.

Bakgrunn
Larvik kommune har etablert 4 fami-
liesentre. I hvert familiesenter er det
et tverrfaglig team ”Familierådet”.
Fagpersonene i Familierådet er frigitt
fra sine respektive enheter èn dag i
uken for å arbeide ute i Familiesen-

trene. Familierådet er sammensatt av
representanter fra:
o Barneverntjenesten
o Sosialtjenesten
o PP tjenesten
o Helsesøstertjenesten
o Barnehagene/Åpen barnehage
o Omsorgstjenesten for funksjons-
hemmede

o Psykolog

Teamene er tilgjengelig for familier og
samarbeidspartnere en fast dag hver
uke og er et lavterskeltilbud uten krav
om henvisning. Siste året har Familie-
sentrene blitt styrket med to psykolo-
ger i full stilling slik at hvert Familie-
senter har psykolog i 50% stilling.

Familierådene bygger på familiesen-
trenes verdiplattform, hvor myndig-
gjøring (empowerment) av foreldre
og retten til innflytelse (jmf. Pasien-
trettighetsloven) er blant de vesentlig-
ste verdiene. Kompetanseheving og
veiledning er gitt med utgangspunkt i
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”4 ÅR – TRYGG OG KLAR”

Helsesøster Kari Aasen, avd.leder
Tjølling Familiesenter. Foto: Inger
Lene Steen, Østlandsposten.

Helsesøster Inger Dahl, avd.leder
Hedrum Familiesenter. Foto: Inger
Lene Steen, Østlandsposten.

:



• Den tverrfaglige metoden
• Relasjonskompetanse
• Empowermentperspektivet
• Reflekterende team som metode
Fra myndighetenes side tillegges i dag
4-års-undersøkelsen et betydelig an-
svar for å oppdage barn med behov
for ekstra tiltak før skolestart. Statlige
føringer har fokus på kartlegging av
barns språkutvikling. Dette har
sammenheng med dagens kunnskap
om sammenhengen mellom nettopp
språkutvikling og mestring i skolen.

Med tanke på skolestart var det na-
turlig å gi prosjektet navnet ”4 år –
Trygg og Klar”. For å sikre at flest mu-
lig barn er ”Trygg og Klar” til skole-
start ønsket vi å vektlegge betydning-
en av tidlig intervensjon.

”Trygg og Klar” viser også til barne-
hagen som en trygg arena for barnet.
Vi antok at barnets språkutvikling,
motorisk utvikling og sosiale ferdig-
heter lettere lot seg observere i sam-
spill med andre barn og voksne i bar-
nehagen enn på helsestasjonen.

Familiesenterutviklingen hadde aller-
ede ført til en økning av tverrfaglige
konsultasjoner på helsestasjonen. Er-
faringene fra det tverrfaglige arbeidet
i Familiesentrene viste behov for tid-
lig og samordnet innsats. Vi ønsket
derfor å utvide samarbeidet med pe-
dagogene i barnehagen ved et felles
opplegg for 4-årsundersøkelsen.

Prosjektgruppe og samarbeid
Helsesøster i de to pilotprosjektene
søkte samarbeid med barnehageper-
sonell i sine respektive deler av kom-
munen. Sammen utarbeidet grup-
pene både retningslinjer og forslag til
skjema. Pilotprosjektets modell har
vært gjenstand for flere evalueringer
med innspill fra barnehager, PPT,
fysioterapeut og helsesøstre. Etter at
pilotprosjektene var gjennomført og
evaluert ble en sentral arbeidsgruppe
etablert for å utarbeide felles ret-
ningslinjer, samarbeidsrutiner, plan
for implementering og skjema. I den-
ne arbeidsgruppa har det sittet to hel-
sesøstre, tre pedagoger og helsesta-
sjonsassistent. Psykolog fra Familie-

senteret har tiltrådt arbeidsgruppa
siste året. Arbeidsgruppas arbeid er
forankret i tverrfaglig ledergruppe for
familiesentrene.
Flere kartleggingsverktøy var oppe til
vurdering, blant annet Ages and Sta-
ges Questionnaries (ASQ). Vi ønsket
imidlertid å vektlegge ”4 år Trygg og
Klar” som et verktøy for tverrfaglig
samarbeid og foreldrenes medvirk-
ning. Skjemaet som foreldre og peda-
gogisk leder fyller ut hver for seg skal
være utgangspunkt for samtale.

Arbeidsgruppa har også nedfelt ruti-
ner for oppfølging i saker hvor man
er usikker på barnets funksjonsnivå,
utvikling eller omsorgssituasjon. Her
har Familierådet og våre samarbeid-
spartnere i Familiesenteret en fram-
tredende rolle.

Metode
4-årsundersøkelsen er klart definert
som helsestasjonens ansvar. Vi kan
delegere og samarbeide med andre
faggrupper om deloppgaver, men an-
svaret for både gjennomføring, kva-
litet og oppfølging ligger hos helsesta-
sjonen.

I god tid før barnet fyller 4 år sender
helsestasjonen invitasjon og skjema
hjem til barnets foreldre. Vi ber dem
ta kontakt hvis de har spørsmål knyt-
tet til invitasjonen, eller bare sende
oss en tekstmelding om hvilken bar-
nehage barnet går i.

Helsestasjonen har ansvar for å melde
fra til aktuelle barnehage om det en-
kelte barn som skal til 4-årsundersø-
kelse. Den måneden barnet fyller 4 år
skal pedagogisk leder ha fullført sin
observasjon og invitere foreldrene til
samtale. Denne samtalen kan erstatte
foreldresamtalen dette halvåret.

Når barnehagen har oversendt skje-
maene til helsestasjonen er det helse-
søsters ansvar å invitere til siste del av
4-årsundersøkelsen. Her foretar vi
vanlig synsprøve, gjennomgår skje-
maene de har fylt ut og gjennomgår
de punktene som for øvrig ligger i
helsestasjonsprogrammet. Vi vektleg-
ger samtalen med barnet og leser

gjerne høyt for barnet hva pedagogisk
leder oppgir at barnet er glad i og
flink til for å synliggjøre betydningen
av forsterket ros.

Oppfølging
Hvis foreldre, helsesøster eller peda-
gog er bekymret for barnets utvikling
skal oppfølging skje i Familiesenteret.
Det er helsestasjonen som har ansvar
for oppfølgingen.

Tverrfaglig konsultasjon på helsesta-
sjonen kan innebære at pedagogisk
leder, foresatte og helsesøster har en
samtale. Dette for å bli enige om hvil-
ke andre instanser som er nødvendige
i et videre samarbeid. Før det avtales
møte med andre instanser kan det
også være aktuelt med en utvidet
kartlegging, for eksempel ved at hel-
sesøster gjør en ASQ eller at barneha-
gen tar en av sine kartleggingstester.
Når vi ser behov for et utvidet tverr-
faglighet etter en 4-årsundersøkelse,
er det Familiesenterets fagpersoner
(ppt, sosialtjeneste, barnevern eller
omsorgstjenesten for funksjonshem-
mede) vi samarbeider videre med.

I 2009 skal vi registrere antall tverr-
faglige konsultasjoner etter 4-års-
undersøkelsen. Dette gjør vi for å set-
te fokus nettopp på èn av faktorene
som var utslagsgivende for prosjektet
”4år Trygg og Klar” – tidlig innsats og
samarbeid mellom barnets ulike are-
naer.

Familierådet har en viktig rolle i ”4 år
Trygg og Klar”. Både foreldre, helse-
søstre og barnehagepersonell kan be
om veiledning. Hvis èn eller flere par-
ter er usikre på hvordan de skal forstå
4-åringens situasjon kan Familierådet
bistå i prosessen for å finne veien vi-
dere og avklare utredning, tiltak og
støtte.

Diskusjon
Invitasjonsbrev og skjema har hittil
ikke vært oversatt til andre språk.
Dette har medført at helsestasjoner
med høy andel fremmedspråklige har
hatt mindre oppslutning om ”4år
Trygg og Klar” enn ønsket.

HELSESTASJON
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Oppfølging og kontakt med foreldre
og barnehage for å få skjema tilbake i
utfylt form har også gitt merarbeid
for helsestasjonsassistentene. De uli-
ke malene er nå lagt inn i HsPro og
har forenklet assistentenes arbeid.

Informasjon om retningslinjer og an-
svarsfordeling har vært en utfordring.
Det er pedagogisk leder i avdelingen
som har ansvaret for både observa-
sjon av barnet og samtale med forel-
drene i barnehagen. Hvert Familie-
senter avholder hver høst et møte
med pedagogiske ledere i alle barne-
hagene i sitt område.

Vi har fått en tverrfaglig og kvalitets-
sikret 4-årsundersøkelse med større
medvirkning fra de som kjenner bar-
net best, nemlig hjemmet og barne-
hagen.

Vi tilbyr, gjennom ”4 år Trygg og
Klar”, en tverrfaglig vurdering i god
tid før skolestart og har mulighet for
intervensjon hvis det er behov for
ekstra tiltak.

Foreldre opplever at de slipper å bli
”henvisningskasus” ved at de møter
PPT eller andre nødvendige instanser
på Familiesenterets helsestasjon i ste-
det for å bli henvist og få time på et
ukjent kontor.

Samarbeidet rundt 4-årsundersø-
kelsen har også ført til utvidet forstå-
else for hverandres faglige kompetan-
se.

Barnehagene har rapportert at de
opplever ”4 år Trygg og Klar” som en
kvalitetssikring av sitt eget arbeid.

Veien videre
– 2009 vil bli første året med mulig-
het for medvirkning også fra forel-
dre som ikke behersker norsk
språk. Invitasjonsbrev og foreldre-
skjema oversettes til 6 ulike språk.

– For å sette fokus på implemente-
ring av modellen ”4 år Trygg og
Klar” på alle helsestasjonene skal vi
i 2009 målsette antall gjennomførte
undersøkelser etter den nye model-
len.

– I 2009 vil vi også kartlegge antall
samarbeidsmøter og tverrfaglige
konsultasjoner i forbindelse med
”4 år Trygg og Klar” for å se om vi
oppnår målet om tidlig interven-
sjon.

– Gjennom evaluering fra barneha-
gene har det kommet fram ønske
om økt kompetanse i ”samtale om
de vanskelige temaene”. Høsten
2008 har det med dette som ut-
gangspunkt blitt avholdt 5 semina-
rer med tema ”Den nødvendige
samtalen”. To barnevernpedagoger
fra barneverntjenesten var kurshol-
dere og det var stor pågang av bar-
nehagepedagoger til seminarene. Vi
planlegger å avholde minst ett se-
minar hvert år for å gi tilbudet til
alle nyansatte i helsestasjoner og
barnehager.

– Kompetanseheving på barns utvik-
ling og kriterier for henvisning vi-
dere skal være tema på årlig møte
mellom barnehagepedagoger og
helsesøstre i 2009.

– Kompetanseheving på ”Samtale
med barn” planlegges gjennomført
i 2009.

– For å sikre videre godt samarbeid
mellom barnehagene og helsesta-
sjonen skal hvert Familiesenter av-
holde et møte ved skoleårets start.
Her vil innspill til endringer og in-
formasjon om retningslinjene stå i
fokus. Målgruppa er pedagogiske
ledere, helsesøstre og helsestasjons-
assistenter.

Avslutning
Nasjonal strategi for kvalitetsforbed-
ring i sosial og helsetjenester ”– og
bedre skal det bli” (Sosial- og helsedi-
rektoratet 2005) nevner tre elementer
for god kvalitet på tjenestene:
Faglig gode tjenester, levert på en
menneskelig sett god måte, i et system
som fremmer helhet. ”4 år – trygg og
klar” er et resultat av at Larvik kom-
mune har tatt kvalitetsstrategien på
alvor.
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Slottsfjelltårnet, kneiser stolt over Norges eldste by, Tønsberg. Foto er vel-
villig utlånt fra Tønsbergs Blad.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
v/ Folkehelsekoordinator Tone Hustad
Fürst – Tannhelsetjenesten i Vestfold
–––––––––––––––––––––––––––––––––

”Din viktigste samarbeidspart-
ner er helsesøster, uten dem
kan du glemme forebyggende
arbeid”
– sto det i pannen på tannpleieren
den gang jeg var ferdig utdannet
tannpleier for 30 år siden. Dette har
ikke endret seg, heller tvert om. Skal
vi lykkes med helsefremmende og
forbyggende arbeide i tannhelsetje-
nesten er vi avhengige av gode samar-
beidsrelasjoner.

Hvordan lykkes vi med dette i
Vestfold?
Det som har vært en suksessfaktor er
god dialog, regelmessige samarbeids-
møter og et felles enkelt budskap til
foresatte, barn og ungdom. Her er litt
om noen av prosjektene vi har samar-
beidet med helsesøstre om:

”Alle barn har rett til god
tannhelse”
På slutten av 1990-tallet kunne vi se
en skremmende økning av karies hos
småbarn. Flere faktorer bidro til den
negative utviklingen: Anbefalingene
som kom i nye retningslinjer fra Sta-
tens Helsetilsyn skapte usikkerhet om
bruk av fluor. Videre reduserte tann-
pastaprodusentene fluorinnholdet i
tannkremen. Og godteriposene økte i
volum. Dette gav negative resultater
som vi raskt registrerte i våre statis-
tikker.

Dette førte til at vi i Vestfold startet
prosjektet ”Alle barn har rett til god
tannhelse”. Vi ønsket å fange opp
barn med høy risiko for å få karies
(hull i tennene) så tidlig som mulig.
Prosjektet ble utformet i samarbeid
med helsesøstre i Vestfold. Foresatte
skulle motta skriftlig tannhelseinfor-
masjon når barnet var på 6 måneds-
kontroll hos helsesøster. Lege eller
helsesøster skulle henvise foreldre
med risikoutsatte barn til tannhelse-
tjenesten allerede fra 1 års alderen.
Alle helsestasjoner har fått undervis-
ningsmateriell fra Norsk Tannvern.
Dette har gitt så gode resultater at vi
nesten ikke har treåringer med karie-
serfaring lengre.

”Vann som første valg ved
tørstedrikke”
Er et prosjekt som vi etter hvert har
implementert i vår faste drift. Pro-
sjektet startet allerede i 2002. Dette er
et området hvor vi har jobbet tett opp
mot helsesøstrene i skolehelsetjenes-
ten.
I forbindelse med tannhelsetjenestens
satsing på folkehelsearbeid og part-
nerskapsavtaler, har alle barneskoler
fått installert vannkjølere slik at barna
har tilgang på friskt, kalt vann. Det er

installert vannkjølere ved ungdoms-
skolene og i de videregående skolene.
Dette fikk vi til i samarbeid med Spa-
rebankstiftelsen DnB Nor, som bidro
med pengestøtte til prosjektet.

Tannpleier og helsesøster samarbeider
om å spre et enkelt kostholdsbudskap
i 1. klasser og i 8.klasser. Vi deler ut
drikkevannsflaske til alle barn og
unge i de skoleklassene som vi besø-
ker.
Barnehagene i fylket får det samme
tilbudet. Der er vi ofte på foreldre-
møter sammen med helesøster for å
gi en helhetlig helsetilbud. Dette har
vært et svært vellykket prosjekt, som
vi er sikre på kommer til å gi en stor
helsegevinst på sikt.

I de senere årene har det vært
gjennomført flere prosjekter mot fed-
me og overvekt i Vestfold, hvor helse-
søster og tannpleiere har samarbeidet
tett.

Satsing på tiltak for barn
med ikke vestlig bakgrunn
Det siste samarbeidsprosjektet vi har
gjennomført er rettet mot barn med
ikke vestlig bakgrunn. Det er bl a ut-
arbeidet en plansje til bruk på helse-
stasjon: ”Friske tenner- glade barn”.
Den finnes også på tannhelsetjenes-
tens hjemmeside
www.vfk.no/tannhelse/folkehelse.

FOLKEHELSETJENESTEN
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TANNHELSETJENESTEN EN VIKTIG
SAMARBEIDSPARTNER!

Tannhelsetjenesten.

Folkehelsekoordinator Tone Hustad
Fürst.
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Noen av disse barna har dessverre et
stort behov for tannbehandling. In-
formasjon om kosthold; fluor; munn-
hygiene er jo noe helsesøstrene tar re-
gelmessig opp. Der det er behov for
”startpakke” i form av tannbørste,
tannkrem og fluortabletter blir det
delt ut. Tannhelsetjenesten sponser
dette til de barna som blir henvist til
oss. Vi har også fått undervisning i
tannhelse inn på norskkurs som for-
eldrene til disse barna deltar i. Dette
tror vi er en god anledning til å nå
foresatte på deres arena. Når pasien-
ten og foresatte kommer på tannkli-

nikken, vil de få informasjon som
støtter opp om det de allerede har
hørt om på norskkurset.

Veiviser til god tannhelse for
barn
er en velegnet DVD for helsestasjons-
personell i kommunikasjon om kost-
hold og tannhelse. Målgruppen er
foreldre som ikke snakker norsk, og
andre som vil ha nytte av et enkelt
budskap om forbyggende tannhelse.
DVD-en baserer seg på billedspråk og
kjente symboler fra hverdagslivet. Ved
å klikke deg inn på www.tannvern.no

kan du se filmen. Den kan bestilles
fra tannvernet til selvkost kr 100,-
pluss porto og omkostninger.

– – – – –
Mer enn noen gang tidligere er vi klar
over at god folkehelse og god tann-
helse hører sammen. Vi er avhengige
av gode tverrfaglige relasjoner for å
lykkes. Vi som jobber i tannhelsetje-
nesten ønsker å fremstå som helse-
personell som ikke bare fokuserer på
tannhelse. Derfor er det tverrfaglige
samarbeidet med helsesøster svært
viktig for oss.

Si at du stapper moren din
opp i en koffert
Hva får du da?

En håndbagasje
du må slite med opp alle trappene
inn gatene
over plassene
gjennom byene

Kanskje du vil sette kofferten din
igjen
glemme den på flyplassen
låse den vekk i oppbevaringen
Som om du virkelig skulle gjøre det
Som om det ville være nok
Ta en buss eller løpe
Bytte navn
Skifte adresse
Som om det ville hjelpe
Moren din er der
moren din ser deg
Du trodde du la henne igjen
med kofferten
men hun er fortsatt med
halvt skjult
mellom øyenbrynene dine

Gro Dahle fra ”Karneval”

Marinemusikken i dokk. De har tilholdssted i Horten og bidrar til å gjøre
byen kjent langt utenfor fylkets grenser. Vil du vite mer så besøk hjemmesi-
den www.knmm.no
Bilde er velvillig utlånt fra Kongelige Norske Marinemusikk. Fotograf: Inge
Hermansen.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Liv Standal Kokvold – helsesøster i
Sandefjord
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ute på Tjøme – i Vestfolds skjærgård
– bor Gro sammen med Svein Nyhus
som illustrerer mange av bøkene hen-
nes.
Vi hadde lyst til å vise dere lesere litt
av hva vi har i Vestfold. Vi tok derfor
kontakt med Gro Dahle for å høre
om vi kunne bruke noen av diktene
hennes i bladet. Det fikk vi lov til
med en gang, og hun hjalp oss også å
plukke ut aktuelle dikt.
Gro Dahle er en spesiell dame på
mange måter. Hennes store lidenskap
er å provosere, fordi hun synes vi le-
ver i et likegyldig samfunn. Mange av
hennes tekster inneholder mørke
undertoner der det latterlige, grovt
komiske glir over i det makabre og
groteske. Hun vil vekke oss. Gro Dah-
le har fått flere priser for sitt sam-
funnsengasjement. Mange av bøkene
hennes er oversatt til flere språk. De
tre diktene hennes vi har valgt i dette
bladet knytter vi opp mot noen av de
andre temaene vi har i artiklene. Pap-
pa i fengsel, vold og incest.
Vi har også valgt å anmelde to bøker
av Gro og hennes mann. Vi tenker at
de er svært relevante i en helsesøsters
hverdag.

Sinna mann og Snill er to fantastiske
bøker for barn, ungdom og voksne.
Det er to håpefulle billedbøker hvor
barn står i fokus i en vanskelig hver-
dag. De klarer selv å finne løsninger
på problemene.

Sinna mann omhandler et sårt, men
dessverre kjent tema for oss helsesøs-
tre. Foreldre med et temperament
som tar overhånd, og barn som daglig

må innrette seg og ta hensyn
til dette. Boka skildrer på en
svært god måte hvordan barn
må leve i skyggen av forel-
drene sine. Teksten sammen
med illustrasjonene, gjør
boka levende og rik, slik at
den makter å formidle selv de
mest nyanserte følelser på en
enkel måte. Pappa forandrer
seg og blir sinna mann. Løs-
ningen i denne boka er at det
skjer ingen ting før noen sier
ifra, noe som gutten i boka
gjør mot slutten på boka.
Kanskje slutten er litt banal,
gutten sender brev til kon-
gen? Kongen kan være syno-
nymt med myndighetene el-
ler de som kan hjelpe. Først
da blir problemene hjemme
belyst og familien får hjelp.
Det skjer et vendepunkt i
boka. Harmonien kommer i illustra-
sjonene og teksten.
Jeg tenker denne boka kan brukes i
møte med foreldre, barn og andre
samarbeidspartnere som en historie
om hva som kan skje med andre, og
som samtidig formidler at det finnes
håp bare en sier i fra. Familierådgiver
Øyvind Aschjem har gitt Gro ideer til
denne boka. Det skal nå lages en teg-
nefilm om boka.

Snill handler om en av de stille jen-
tene som ingen ser. Hun svarer kun
når hun blir spurt om noe og oppfø-
rer seg eksemplarisk. En dag blir jenta
borte i veggen, men siden hun er så
høflig og ordentlig er det ingen av de
rundt henne som merker det. Etter en
stund oppdager de at hun er borte og
begynner å lete. Jenta kommer til
slutt ut av veggen sammen med flere
stille jenter som var fanget der. Boka
slutter med at Lussi som jenta heter,

blir mindre opptatt av å måtte oppfø-
re seg eksemplarisk. Bokas tema er at
noen barn verken blir sett eller hørt,
selv om de lever etter de voksnes nor-
mer og regler. De urolige barna får
oppmerksomheten. Hvor mange jen-
ter som Lussi burde vi ikke se i vår
hverdag?

På samme måte som Sinna mann ten-
ker jeg at denne boka bør finnes på
helsesøsters kontor på skolen, og vi
kan med fordel dele den med enkelte
lærere.

Sinna mann og Snill er skrevet av Gro
Dahle.
Illustratør Svein Nyhus.
Utgitt på Cappelen forlag.
Sinna mann 2. opplag 2008.
ISBN 82-02-23116-7
Snill 2. opplag 2004.
ISBN 82-02-23712-2

BOKANMELDELSER
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GRO DAHLE –
FORFATTER I SKJÆRGÅRDEN
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Hege Solberg, Østfold og
Lise Lagerlind Høyland, Oslo –
Fylkeskontakter/likemenn i Leppe-
ganespalteforeningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Det fødes ca 120–130 barn med en el-
ler annen form for leppe, kjeve
og/eller ganespalte i Norge hvert år.
Spalten kan være ensidig eller dob-
beltsidig. En spalte kan i varierende
grad få følger for tann-/bitt-forhold,
ansiktsvekst, tale og hørsel.
Overleppe og nese vokser sam-
men/dannes i 5.–7. svangerskapsuke.
Hard og bløt gane vokser sammen i
7.–12. svangerskapsuke. Dersom
denne prosessen ikke forløper nor-
malt kan det resultere i en spalte.
En del får vite på ultralyd at de venter
barn med spalte, for andre er spalten
en overraskelse når barnet blir født.

Forskningen har så langt ikke avdek-
ket noen entydig årsak til at noen får
spalte i leppe/kjeve og/eller gane. Det
synes som det kan være en kombina-
sjon av arv og miljø. I noen familier
har de spalte i flere generasjoner, i an-
dre familier fødes et barn med spalte
uten at det har vært noen tilfeller av
dette tidligere i barnets familie.

FØRSTE MØTE MED HELSE-
STASJONEN
Mor og barn forlater som regel føde-
avdelingen etter få dager. Derfor blir
veiledning i forbindelse med mating
av barn med spalte og pumping av
morsmelk gitt fra helsestasjonene.
God informasjon og ro er spesielt
viktig. Videre er det viktig at mors
valg med hensyn til amming eller
flaskemating støttes.
Det er nødvendig med hyppige vekt-
kontroller de første ukene, for å kon-

trollere at barnet legger på seg til-
fredsstillende. Det er spesielt viktig at
barn med spalte har god vektutvikling
siden barnet skal gjennom 1-2 opera-
sjoner allerede i først leveår.

Vi har i tillegg erfart at det er en god
støtte for foreldre om de opplever at
helsesøster kjenner til hva en spalte
er, og hva dette innebærer av oppføl-
ging fra behandlingsapparatet. Når
helsesøster kjenner til dette før første
møte med foreldrene, vil de gjerne
oppleve helsesøster som en god og
støttende samtalepartner.

MATING AV BARN MED SPAL-
TE
Barn med spalte kan enten ammes,
mates med utpumpet morsmelk i
kopp/ flaske eller med morsmelker-
statning. Det må være opp til mor
om hun ønsker å prøve amming eller
ikke. Det er en større utfordring å

amme et barn med spalte pga. mang-
lende vakuum ved ganespalte. Det
blir vanskelig for barnet å suge hardt
nok til å få melken ut, og dermed å
produsere nok melk.
Det er selvfølgelig full enighet om at
morsmelk er det viktigste for alle bar-
na. Dersom mor ønsker å gi barnet
morsmelk, må det etableres god mel-
keproduksjon med pumpe. Dette må
komme i gang få timer etter fødsel.
Det er anbefalt å dobbeltpumpe, slik
at begge bryst tømmes samtidig. Det
er anbefalt å pumpe 8 ganger i døgnet
i minst en uke, ca 10 min hver gang
eller til melkestrøm avtar. Dette er for
å få i gang melkeproduksjonen, deret-
ter kan det trappes gradvis ned og li-
kevel produseres mye melk. Dette er
en krevende periode, og mor må vir-
kelig ønske å amme dersom hun skal
legge barnet til brystet i tillegg.
Det kan være nødvendig å prøve ut
de ulike ammestillingene: tvillingstil-
ling og under armen- stilling. Det kan
også være nødvendig å stimulere
brystet for å sette i gang utdrivning-
en, og enkelte vil trenge reseptbelagt
nesespray. I tillegg må det også mel-
kes ved komprimering/ dvs. håndmel-
ke. Likevel kan barnet som regel ikke
fullammes, og må få tillegg av mors-
melk eller morsmelkerstatning i kopp
eller flaske.

Amme/ koppe mating
Det er laget en film om amming av
spaltebarn (se note 1)
Flaskemating
Barn med kun leppe spalte kan gjerne
bruke vanlig tåteflasker, (dersom bar-
net ikke skal ammes). Om barnet har
ganespalte, bør det brukes myke spe-
sialflasker som kan klemmes på for å
hjelpe barnet å få maten inn i mun-
nen. Det finnes både engangsflasker
og flasker som kan kokes og brukes

HELSESTASJON

SPALTER I LEPPE, KJEVE OG GANE

Her Lars Magnus (2 1/2 mnd.) før før-
ste operasjon, leppelukking.
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flere ganger. De som til en hver tid
finnes, omtales på foreningens nettsi-
de (se note 2).
Brystpumping av morsmelk
Når noen får et barn med spalte dek-
kes engangsutgifter på kr 2500,- av
NAV til leie eller kjøp av brystpumpe.
Vi anbefaler at en kjøper elektrisk
brystpumpe med dobbelt utgang for
å pumpe begge bryst samtidig.

BEHANDLINGEN I KORTE
TREKK
Behandling av barn med leppe, kjeve
og/eller ganespalte er i Norge sentrali-
sert til to behandlingsteam. Disse er
lokalisert til Bergen (Haukeland sy-
kehus og Stat ped. Vest) og Oslo
(Rikshospitalet og Bredtvedt Kompet-
ansesenter).
Behandling og oppfølging av barnet
foregår gjennom oppveksten i større
eller mindre grad. Hvert barn er
unikt og det vil være individuelt hvor
omfattende behandling hvert barn
trenger. Barn med spalte regnes som
ferdig operert når de er 18-20 år.

DAGSKURS
I løpet av de første par månedene et-
ter fødsel blir foreldrene og barnet
innkalt til et dagskurs på sykehuset, i
det teamet de hører til (Rikshospitalet
eller Haukeland). Dagskurset er en
informasjonsdag hvor foreldre får in-
formasjon om den behandling som
tilbys denne pasientgruppen. Det er
videre en mulighet til å møte behand-
lingsteamet som skal følge opp bar-
net. På kurset møter en andre forel-
dre med ”spaltebarn” født i samme
periode.

Vi anbefaler at begge foreldre møter
til dagskurset om de har mulighet til
det.

OPERASJONER
Alle operasjoner av spalter foretas en-
ten på Rikshospitalet eller Haukeland
sykehus. Om barnet har leppespalte
lukkes den i 3–5 måneders alder. Om
barnet har ganespalte lukkes den når
barnet er ca 1 år. Har barnet kjeve-
spalte lukkes den når barnet er 7-10
år gammel avhengig av tannutvikling-
en. Behandlingen av barn med spalte
er en prosses som foregår gjennom
oppveksten. En del barn vil trenge
tilleggsoperasjoner ut over selv lukke-
operasjonene. Det kan være i munn/
svelg pga talen, og/eller utvendig på
nese og eller leppe, pga arr og skjev-
heter.

ØREPROBLEMATIKK
Barn med spalte vil oftere enn andre
barn ha væske i mellomøret, som
medfører redusert hørsel. Det anbe-
fales at barnet undersøkes av lokal
øre/nese/halslege ca hver 6. måned fra
barnet er rundt 1,5 år. Dette må for-
eldrene selv sørge for da det ikke er
en automatisk innkalling, slik det er
til operasjoner, tannkontroller og
språkutviklings-undersøkelser. Det er
fint om helsestasjonen kan være be-
hjelpelig med å finne en lokal ØNH
lege.
Om barnet har væske i mellomøret
kan det være aktuelt å legge inn dren.

SPRÅK
Barn født med spalte kan ha noe for-
sinket utvikling av språklyder pga.

spalten. Barna følges opp med logo-
pediske undersøkelser ved Bredtvedt
kompetansesenter eller Stat Ped Vest
fra 2 års alder.

TANNLEGE
Barn født med spalte må som regel ha
vanlig tannregulering, i tillegg til an-
dre justeringer og evnt. kjevekirurgi.

Barn født med spalter har som du ser
et langvarig og mangesidig behand-
lingsprogram. Det er en stor fordel at
det er fastsatt en behandlingsproto-
koll for denne pasientgruppen. Det
er automatikk i innkalling og forløp.
Likeledes er det viktig at behandlings-
tilbudet er sentralisert.

LEPPE-/GANESPALTE FOR-
ENINGEN
Foreningens formål er å være en
interesseorganisasjon for barn, ung-
dom og voksne født med leppe-/kje-
ve-/ganespalte. Foreningen jobber
blant annet for å bedre de økonomis-
ke, praktiske og behandlingsmessige
forhold ved det å ha leppe-/kjeve-/ga-
nespalte. Foreningen skal drive opp-
søkende virksomhet rettet mot med-
lemmer, fødeavdelinger, helsestasjo-
ner, sykehus og myndigheter.

Foreningen har et styre som øverste
organ. Vi utgir medlemsbladet Dia-
log to ganger i året.
Det er en likemann/fylkeskontakt i
hvert fylke, som har som oppgave å
snakke med nybakte foreldre som øn-
sker det, svare på henvendelser om
spalter og evt. vise videre til rett fag-
person.

For mer informasjon om spalter kan
du kontakte Fylkeskontakten i ditt
fylke – se foreningens hjemmeside.

––––––––––––––––––––––––––––
Note 1, ammefilmen kan bestilles:
HELSE-INFO@videovital.no
Note 2, foreningens hjemmeside: www.lgs.no

Øvrige kilder, Rikshospitalet hjemmeside, uli-
ke foredrag av fagpersoner, foreningens med-
lemsblad Dialog.

Bøkeskog.
Vestfold har ikke bare
skjærgård å tilby.
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HELSESØSTERKONGRESSEN 2009

Faglig påfyll!
Tema for Helsesøsterkongressen 2009
er Kompetanse og Helhet.
Det er ikke tvil om at helsesøstre er
kompetente fagarbeidere, allikevel
signaliserer vi ofte at vi mangler kom-
petanse på visse felt. Hva er helsesøs-
ters unike kompetanse? Er det psykisk
helse, smittevern, utvikling, kjenn-
skap til systemer, forebygging, vaksi-
ner og andre ting, eller den unike
kombinasjonen av alt?
Helhetssynet er en viktig del av vår
kompetanse og arbeid. Er det helhe-
ten av erfaringer, kunnskap og ar-
beidsmetoder som gjør at vi kan fylle
de oppgavene vi gjør? Hvor passer vi
inn i brukernes og andre fagpersoners
helhet?
Vi ønsker å sette fokus på det unike i
vår kompetanse både på enkeltområ-
der og som helhet. Vi ønsker at du
reiser fra oss med styrket tillit og
stolthet over din kompetanse og din
rolle i helheten.

God mat og underholdning!
I tillegg til det faglige påfyllet ønsker
vi at deltagerne skal oppleve positivt
samhold, inspirasjon og avslapning –
gjennom god mat,
latter, ettertanke og
musikk.

Bli med på en
stemningskonsert
med Merethe Trøan
i den unike Hamar-
domen!

Hamardomen er et glasshus som om-
slutter middelalderruinene etter
Domkirken fra 1100-tallet. Vi tar buss
fra hotellet kl 1700 til Hedmarksmu-
seet, hvor vi får en halv time til å van-
dre rundt før vi blir fortalt historien
om Hamardomen. Merethe Trøan
holder så en vakker stemningskonsert
for oss inne i Hamardomen. Vi er til-
bake på hotellet ca kl 19.00.
www.hedmarksmuseet.no

Få påfyll i
hjertet, hodet
og magen
med Trond-Vig-
go Torgersen og
musikere, fulgt
av festmiddag!
Showet heter
”Tenke sjæl” og
holdes i Store
Sal.
Så går vi direkte inn til en stemnings-
fylt festmiddag med deilig mat, ledet
av Gotmar Rustad.

Lunsj etter generalforsam-
lingen blir en opplevelse!
Den er et samarbeid med Fine Forest
Food AS og kokk Charlotte Omsted

Mohn kjent fra
”matprat-rekla-
mene” på TV2
og Opaker Gård.
Maten vil reflek-
tere både sunn
og ren mat
(helse) og Hed-
mark som skog-
fylke hvor histo-
riske Finnskogen er en viktig del.

Deltageravgiften er i år redusert til
2.400 kroner!

LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF,
LOKALGRUPPEN I HEDMARK ØNSKER DERE ALLE

VELKOMMEN TIL HELSE-
SØSTERKONGRESS
HAMAR 15.–17. APRIL 2009, SCANDIC HOTELL

LANDSGRUPPEN AV
HELSESØSTRE NSF

Hvordan reise til Hamar?

Til Hamar kommer du enklest
med bil via E6, Rv. 2 eller Rv. 20,
tog eller buss.
Flyr du til Gardermoen, er det
gode buss- og togforbindelser vi-
dere til Hamar:
Tog går hver time, og turen tar ca.
en time.
Pris tur/retur i underkant av 300
kroner. Se www.nsb.no for rute-
opplysninger.
Buss tur/retur Gardermoen kom-
mer også på 300 kroner.
Se www.nor-way.no for ruteopp-
lysninger.
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Onsdag 15. april 2009
Sted: Store sal, Hamarhallen
08.00 - 12.00 Registrering og besøk hos utstillere
11.00 - 12.00 Lunsj
12.00 - 13.00 Åpning av kongressen
13.00 - 14.00 Kompetanse og helhet,

Mia Börjesson
14.00 - 14.30 Pause og besøk hos utstillere
14.30 - 15.45 Kompetanse og helhet,

Mia Börjesson, fortsetter
15.45 - 16.15 Pause og besøk hos utstillere
16.15 - 17.00 Hvilken kompetanse ønsker

barn og unge å møte hos
helsesøster? Presentasjon av
høringer blant barn og unge.
Voksne for Barn og unge

19.00 - 20.00 Tenke sjæl ved Trond-Viggo
Torgersen og musikere

20.00 Festmiddag! Med utdeling av prisen for
”Årets helsesøster” og ”Den Gylne Penn”,
konferansier Gotmar Rustad

Torsdag 16. april 2009
Sted: Store sal, Hamarhallen
08.30 - 11.30 Generalforsamling
11.30 - 13.00 Lunsj med Charlotte Omsted Mohn og

Fine Forest Food AS – ren mat fra de dype
skoger. Besøk hos utstillere

Parallell sesjon A
Kompetanse på primærforebygging
13.00 - 14.00 Vaksiner og smittsomme sykdommer,

Synne Sandbu, overlege Folkehelseinstituttet
14.00 - 14.15 Pause og besøk hos utstillere
14.15 - 15.00 ”Ikke bare vann…”Opplæringsprogram i

den videregående skolen, Hilde S. Offord,
helsesøster og Anne Ingrid Saghaug,
tannpleier

15.00 - 16.00 Helsesøsters kompetansebehov ved intro-
duksjon av ny HPV vaksine, presentasjon av
masteroppgave. Trude Andreassen, rådgiver
Helsedirektoratet

Parallell sesjon B
Kompetanse på psykisk helse
13.00-14.00 Oss i Glåmdal – en tverrfaglig og sammen-

hengende tiltakskjede basert på kompetanse
og systematisk implementering, Hanne
Holme, helsesøster og Aslaug Haug,
psykolog, R-BUP

14.00 - 14.15 Pause med besøk hos utstillere
14.15 - 16.00 Styrking av foreldrenes oppdrager-

kompetanse, PMTO, Elisabeth Askeland,
psykolog, Adferdssenteret i Oslo

Parallell sesjon C
Kompetanse på brukerperspektiv
13.00 - 14.00 Er helsestasjonen helsefremmende?,

Merete Hansen-Bauer, helsesøster.
14.00 - 14.15 Pause og besøk hos utstillere
14.15 - 15.15 Hvordan bruke helsesøsters kompetanse og

helhetstenkning Martin Handeland, lege,
Barnesenteret i Tønsberg

15.15 - 16.00 Prosjekt med innadvendte jenter,
Vigdis Landmark og Siv Ryan, helsesøstre

17.00 - 19.00 Utflukt til Hedmarksmuseet og konsert i
Hamardomen med Merethe Trøan

20.00 Middag på hotellet

Fredag 17. april 2009
Sted: Store sal, Hamarhallen
08.30 - 10.00 Life is hard and then you die,

Elisabeth Swensen, lege, Seljord kommune
10.00 - 11.00 Sosiale ulikheter,

Tone Torgersen, Helsedirektoratet
11.00 - 11.45 Pause og besøk hos utstillere, utsjekk
11.30 - 12.15 Hva vet vi om barn og ungdoms kosthold?

Christine Henriksen, Klinisk ernærings-
fysiolog/fagsjef Nycomed

12.15 - 13.00 Levi Henriksen, forfatter og far
13.00 - 13.30 Avslutning
13.30 Lunsj

PROGRAM
(med forbehold om endringer)

Mia Börjesson
Veileder og
inspirator i

psykososialt
holdnings- og

behandlingsar-
beid.

Levi Henriksen
Forfatter av 6 skjønnlitterære bøker, pluss es-
says, dokumentarbøker, lettlestbøker og ”De
siste meterne hjem”, 31 fortellinger om å være
far i 2007. Fikk bokhandlerprisen for ”Snø skal
falle over snø som har falt” i 2004, og Hed-
mark Fylkes kulturpris i 2007. Musiker sam-
men med Thomas Maarud, gitt ut 2 CD’er. På
”Bang bang rett ned” fra 2007 er blant andre
Åge Aleksandersen med.

Påmelding skjer KUN på internett på LAH/
Norsk Sykepleierforbunds nettsider:

www.sykepleierforbundet.no/helsesostre
www.sykepleierforbundet.no

Du må huske å melde deg på Generalforsamling,
og krysse av hvilken parallellsesjon du ønsker.
Påmelding til faggruppelederkonferansen (gjelder kun
lokale faggruppeledere) skjer også via internettsidene.



30

BOKANMELDELSER

Mamma tar ikke
lenger telefonen
––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Nina Børnick, helsesøster i
Tønsberg kommune
––––––––––––––––––––––––––––––

Bokas tittel: Mamma tar ikke lenger
telefonen
Forfatter: Bente Christina Kaste
Antall sider: 129
Utgitt 2007, Uranus forlag
ISBN: 978-82-995508-5-7

Dette er historien til Bente Christina
Kaste hvor hun selv forteller om sin
oppvekst med en kreftsyk mor. Da
hun var ni år fikk moren kreft, den
levde hun med i 12 år. Tryggheten
forsvant den dagen Christina fikk vite
at moren hadde fått kreft. Hjemmet
var ikke lenger det trygge og forutsig-
bare stedet det hadde vært.

Foreldrene til Christina var skilt,
pappaen bodde på Notodden og
Christina var hos han fire ganger i
året. Hun var yngst av tre søsken, søs-
ter og bror hadde flyttet ut da mam-
maen ble syk, men bodde i nærheten.
Stefaren jobbet som maskinsjef og var
ute tre måneder og hjemme tre må-
neder, så i hverdagen var det bare
Christina og mamma.
Christina forteller gjennom boken
hvordan hun tok på seg en maske, var
en flink pike overfor familie, venner,
psykolog og skole. Hun beskriver
hvor vanskelig det er å gå på skolen
når hodet er fullt av bekymringer om
dagligdagse gjøremål, som hun på
grunn av en syk mamma må utføre.
Bekymringer om hva som møter hen-
ne når hun kommer fra skolen, en
veldig syk mamma, en redd mamma,
en lei seg mamma, en glad mamma,

en sovende mamma. Å pugge gange-
tabeller og hovedsteder virker uve-
sentlig i hodet til et barn som har en
mamma som skal dø. Det ble mange
fraværsdager for Christina på skolen.

Christina var også mye i konflikt
med seg selv, hadde hun det gøy sam-
men med venner fikk hun dårlig sam-
vittighet for moren som hun burde
ha vært hjemme hos. Hun sjekket be-
standig forholdene hjemme før hun
sa ja til å bli med venninner hjem.
Kanskje mamma trengte henne fordi
hun var dårlig, eller kanskje var hun i
form til å kose seg med Christina og
da følte hun at hun burde være til-
gjengelig. Samtidig som moren var
syk utviklet hun også et alkoholpro-
blem, som gjorde den uforutsigbare
hverdagen enda mer kaotisk. Christi-
na skriver at mange av stundene som
kunne vært gode, ble til et mareritt i
følelseslivet hennes. De to siste årene
moren levde klarte hun å kutte ut al-
koholen, og Christina er takknemlig
for disse årene.

De eneste som fikk se Christina uten
maske var hennes firebente terapeuter
og venner, hestene. Når alt føltes håp-
løst dro hun til stallen. Hun skriver at
hestene analyserte henne ikke, krevde
ingen ting av henne. Der kunne hun
gråte uten at noen så henne. De har
vært hennes desidert viktigste terapi
gjennom barne- og ungdomsårene.

På tross av en oppvekst med en døds-
syk mor, ville ikke Christina hatt et
annet liv hvis hun kunne ha valgt.
Hun er takknemlig for alt hun og
hennes søsken fikk oppleve sammen
med moren. Hun ser at hun har lært
utrolig mye i livets skole og sier ”det
var for noe alt som hendte..”

Intensjonen til forfatteren av boka er
å fortelle sin historie slik at andre
kanskje kan lære noe, gjenkjenne situ-
asjoner og tenke at ”det er ikke bare
meg”. Hun bringer opp en del spørs-
mål et barn som skal miste sin mor
sitter inne med.

Dette er en bok som alle de som job-
ber med barn og unge kan ha nytte av
å lese, man får et godt innblikk i et
barns opplevelse av å ha en syk forel-
der. Boka er skrevet på en enkel måte,
den er lettlest med korte kapitler som
tar for seg tiden fra moren fikk kreft-
diagnosen til tiden etter begravelsen.
Den har et personlig preg og man fø-
ler med jentas ensomme kamp og
hvilket ansvar et barn påtar seg i en
familie med sykdom.

Helse i tid og rom
–––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Siri Foyn, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––

Forfattere: Eva Gjengedal, Aina Schi-
øtz og Astrid Blystad (red.)
Tittel: Helse i tid og rom
172 sider, delvis illustrert
Cappelens Akademisk Forlag, Oslo
2008
Pris: kr. 288,-
ISBN 978-82-02-26004-0

Boka omhandler i grove trekk hvor-
dan våre omgivelser har betydning
for enkeltmenneskets opplevelse av
helse og velvære og hvordan sam-
funnsmessige forhold i ulike tider kan
ha påvirket vår yrkesutøvelse i helse-
vesenet. Begrepet tid refererer seg
både til tidsepoker såvel som tid i be-
tydningen mulighet til. Rom benyttes
både til å beskrive konkrete rom,
samtidig som det benyttes til mer ab-
strakt forståelse i betydningen plass,

BOKANMELDELSER



mulighet til. Det er begrepet helse og hvordan tid og
rom gir muligheter eller begrensninger som er det sen-
trale temaet i boka. En fyldig introduksjon forbereder
leseren på bokas oppbygging og innhold, samt at den
gir en god redegjørelse for bokas tredeling. Hvert kapit-
tel innledes med en lignende introdusjon slik at leseren
er godt forberedt på det kommende innholdet.

Første delen tar for seg hvordan mennesket påvirkes av
sine omgivelser, og hvilken betydning de kan ha for vår
opplevelse av velvære og helse. Artikkelforfatteren gir en
grundig analyse av forhold rundt begrepet estetikk og
allmennmenneskelige estetiske preferanser. Det vises til
hvordan rommets utforming og innhold kan ha betyd-
ning både i positiv eller negativ retning. Tid som faktor
er knyttet opp mot årsak og hensikt, til hvorfor man be-
finner seg i et rom. Avslutningsvis pekes det på at viten
om estetikkens betydning for helsen bør vies oppmerk-
somhet blant flere aktører i samfunnsplanleggingen.

Del to i boka er et historisk tilbakeblikk. Her er tidsa-
spektet knyttet til en tidsepoke preget av smittefare,
livstruende sykdommer og behandlingen av disse. Be-
grepet rom tar for seg både hvordan de ulike rom var
utformet og i mer overført betydning, handlingsrom-
met.

Det første kapitlet i del to omhandler folkesykdom-
mene tuberkulose og kjønnsykdommer på 1900-tallet.
Klassesamfunnet gjenspeiles i de behandlingsrommene
som tilbys pasientene, og det handlingsrommet den
syke får. Jo lavere ned på rangstigen dess mindre hand-
lingsrom, og dårligere sykerom.
Når det gjaldt kjønnsykdommene var det mer kjønnet
enn klassetilhørighet som var styrende både for be-
handlingsrommet og handlingsrommet. Kvinnene fikk i
større utstrekning enn menn sitt handlingsrom begren-
set av sykdommen. Det som også kommer frem er
hvordan helsepersonell også i noen tilfeller overtar
handlingsrommet i det private hjem, i kampen mot in-
feksjonssykdommene.
I annet kapittel i del to tar forfatteren for seg hvordan
arkitekturen påvirkes av medisinske og samfunnsøko-
nomiske forhold. Det gis en grei redegjørelse for bak-
grunnen til funksjonalismen som byggestil. Den medi-
sinske kunnskap om hygienens betydning for folke-
helsen fikk blant annet betydning for boligens utfor-
ming. Ny arkitektur vokste frem på bakgrunn av kunn-
skap fra andre disipliner og bidro til samfunnsutvikling.

Siste del av boka tar for seg temaet rommet i livsverde-
nen. Den består av 4 kapitler. Tre av kapitlene belyser
hermeneutiske og fenomenologiske forhold knyttet til
arkitektur og det byggde rom. Leseren får en grundig
innføring i temaet og filosofiske betraktninger fra antik-
ken og frem til nåtiden. Videre pekes det på hvordan ar-
kitekturen påvirkes av ulike vitenskapelige retninger og
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forhold og hvordan mennesket erfarer
de ulike arkitektoniske løsninger.
Bokas avsluttende kapittel tar opp be-
grepet rom knyttet til omsorg og
makt. Dette er et spennende kapittel
som innvier leseren i ulike maktfor-
hold, som i følge forfatteren, alltid er
tilstede i alle relasjoner. Arkitektonis-
ke endringer gir endringer i maktba-
lansen, og rommets beliggenhet og
karakter gir ulike føringer for ulik
maktutøvelse.

Boka er skrevet av ulike forfattere
som representerer fagområdene
antropologi, filosofi, historie, syke-
pleie og arkitektur. Den er i første
omgang beregnet på helsefag- og ar-
kitektstudenter. Den er et viktig bi-
drag for å belyse hvordan omgi-
velsene bidrar til å påvirke vår opple-
velse av helse og velvære, og samtidig
forklare mulige årsaker til bygningers
utforminger i et historisk perspektiv.
Boka viser også tydelig hvordan hel-
sepersonellets utfordringer overfor
enkeltindividet til dels kan påvirkes
av arkitekturen.
Wildavsky hevder at kun 10% av folks
helse kan påvirkes av helsetjenesten
selv og at 90% er knyttet til andre for-
hold utenfor helsetjensten. I denne
boka får vi nettopp en forklaring på
hvordan dette er mulig.

Dobbelt Mamma
–––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Siri Foyn, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––

Forfattere: Hilde Henriksen og Renate
Grytnes
Tittel: Dobbelt MAMMA
Om det å være mamma i et nytt land
79 sider, rikt illustrert med bilder
Lettlest forlag, Skien 2008.
Pris kr 249,–
ISBN 978-82-8098-023-6

Boken er ny av året og er utgitt på
Lettlest forlag. Det er en lettlest bok,
men ikke desto mindre viktig som et
bidrag til å øke forståelsen for de
mange små hverdagslige utfordringer
våre nye landsmenn og kvinner mø-
ter. Vi møter tre modige kvinner i

boka. De kommer fra ulike kontinen-
ter og land, og har ulike årsaker til
hvorfor de kom hit. Kvinnene fortel-
ler om sine opplevelser i møte med
den norske kulturen og våre tradisjo-
ner. Alle tre er enige om at språket er
nøkkelen til forståelse og en viktig
faktor for å kunne orientere seg i det
nye landet. Deres historier gir oss et
lite innblikk i hvilke utfordringer vi
står overfor i arbeidet med integre-
ring av denne gruppen i lokalsamfun-
net. De forteller om sine opplevelser
knyttet til både helsevesen, barneha-
ge, skole og SFO. Videre forteller de
om forskjellige aktiviteter som burs-
dager, foreldremøter og turdager, som
hver på sin måte utfordrer dem. På en
humoristisk måte gir de leseren en
god forståelse av sin egen mangelfulle
kunnskap og hvilke situasjoner det
bringer dem opp i. Til tross for at de
tre kvinnene representerer ulike kul-
turer er boken og historiene likevel
preget av en felles erfaring, nemlig at
de gjennom barna sine lærer om våre
vaner og tradisjoner.
Språket er enkelt og lettlest. Det er i

hovedtrekk en veksling mellom kvin-
nenes egne historier og forfatternes
bekrivelser av kvinnene og deres tan-
ker og erfaringer. Denne vekslingen
knytter historiene fint sammen. Bo-
ken er rikt illustrert med bilder, som
bidrar til å gi den et innbydende inn-
trykk. Det er lett å anbefale denne
boken til alle personer som arbeider
med og for personer med annen kul-
turbakgrunn, enten det er i helseve-
sen, barnehage eller skoleverket. Selv
om den ikke er en lærebok, kommer
den med nyttige opplysninger som
kan bidra til økt kunnskap om noen
hverdagslige utfordringer i et nytt
land.
Ved å lese om deres erfaringer ble jeg
oppmerksom på områder der vi mu-
ligens svikter overfor denne gruppen.
Boken gir meg inspirasjon til å tenke
nytt i mine fremtidige møter med
denne gruppen. Jeg vil ta meg bedre
tid til å forklare og utdype detaljer
som jeg selv tar for gitt. Et smil og en
forsiktig og vennlig berøring vil jeg
fortsette med som før i mitt første
møte med nye landsmenn.

Karlsvik gård:
I idylliske omgivelser utenfor Tønsberg ligger den tradisjonsrike gården med
mange hundre års historikk. Gildehallen var tidligere et produksjonslokale for
tau, her har man forent gammel stil med moderne selskaps-fasiliteter. Fra loka-
let har man en fantastisk utsikt over Oslofjorden, her ligger en nydelig blom-
sterhave og rådyrene streifer forbi.
Dette er møteplassen for helsesøstrene i Vestfold. Her arrangerer NSF, LaH i
Vestfold sine fagdager to ganger i året. Helsesøstrene møtes av duften av nybak-
te kanelsnurrer og kaffe, peisen og stearinlysene er tent og lokalene oser av hyg-
ge. Et flott sted for faglig påfyll og treff av kollegaer fra resten av fylket.
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NORDISK SAMARBEID

NoSB ble stiftet i 1994, og arrangerer
årlige samarbeidsmøter samt fag-
kongress annethvert år. Landsgrup-
pen av helsesøstre (LaH) og Barnesy-
kepleierforbundet (BSF) NSF er beg-
ge medlemmer i NoSB.
Danmark, Færøyene, Island, Sverige
og Norge er representert, og Grøn-
land har en kontaktperson. Det er en
uttalt målsetting å få med våre kolle-
ger i Finland og på Grønland, men
hovedsakelig pga. språklige utfor-
dringer har dette vært vanskelig.
Fra LaH deltar leder som fast medlem
samt et styremedlem på samarbeids-
møter og kongress.
Målsettingen med samarbeidet er å
bidra til å spre kunnskap og høyne
kompetansenivået hos sykepleiere
som arbeider med barn og ungdom
og deres familier. Videre skal NoSB
være et forum for faglig diskusjon
rundt de samme tema, og et nettverk
for å stimulere til utdanning, fagut-
vikling og forskning.
NoSBs medlemmer skal være oppda-
tert på aktuell utvikling i de nordiske
land.

NoSB - Samarbeidsmøte på
Island 4 – 5. september
2008.
På årets samarbeidsmøte deltok fra
LaH nestleder Gunhild Kåsa Dehli og
kasserer Astrid Seim Realfsen. Det var
med store forventninger vi dro til Is-
land og samarbeidsmøtet. På forhånd
hadde vår leder Astrid Grydeland Er-
svik og Andre Grundevig fra Lands-
gruppa av barnesykepleiere utarbeidet
et notat til gjennomgang på møtet.
Notatet pekte på utfordringer ved da-
gens samarbeid; at NoSB er for lite
kjent blant våre medlemmer og har
for liten grad av målrettet fremdrift,
og lanserte flere konkrete forslag til
forbedringer for å bidra til at NoSB

blir tydeligere for medlemmene, mer
målrettet og et enda bedre nordisk
samarbeid. Samarbeidsmøtet debat-
terte dette og samtlige deltakerland ga
sin støtte til de fremlagte forslagene.
Handlingsplanens hovedpunkt frem-
over er som følger:

• NoSB utvikler en felles hjemmeside
og hvert land/hver faggruppe skal
ha en aktiv link til NoSB sin hjem-
meside på egne nettsider

• Etablere et nordisk stipend
• Arrangere samarbeidsmøte hvert år
• Arrangere nordisk kongress hvert
annet år

• Hvert land skal samle oversikt over
forskere og forskerstuderende fra
sitt land

NORDISK SAMARBEID FOR BARN
HVA OG HVEM ER NoSB

Fornøyde møtedeltagere. Fra venstre:
Andre Grundevig, Norge, Maria Rade-
skog, Sverige, Eva Gunnarsson, Sveri-
ge, Anne Marie Lundhus og Dorte Mars-
lew, Danmark.

Island har storslått og vakker natur å
by på!

Årets deltagere på samarbeidsmøte på
Island. De norske representantene er
Andre Grundevig, barnesykepleierfor-
bundet – nr. 3 fra venstre, Astrid Seim
Realfsen – nr. 4 fra venstre og Gunhild
Kåsa Dehli-nr.2 fra høyre, begge fra
Landsgruppen av helsesøstre.

Men hvem er minst?

Den minste er minst
Den aller minste av de aller minste

Så liten
at ikke engang gråten
er synlig for øyet
Ikke engang den bittelille
sinte gråten
og ikke den triste gråten heller

og heller ikke
den gråten
som bare gråter på et øye

Gro Dahle
fra diktsamlingen
”Karneval”
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Nyttige nettsteder
Her er forslag til nettsteder som du som helsesøster
bør jevnlig innom for å få oppdatert informasjon
som angår vår tjeneste:
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre
www.helsedirektoratet.no
www.regjeringen.no (se spes. Helse- og omsorgsde-
partementet og Barne- og likestillingsdepartementet)
www.helsetilsynet.no

www.helsebiblioteket.no
www.barneombudet.no
www.fhi.no
www.r-bup.no
www.bufetat.no
www.lovdata.no (her finner du alle lover og forskrif-
ter som regulerer vår tjeneste)

FAGLIGE VEIVISERE FRA LAH
Landsgruppen av helsesøstre har utarbeidet Veiviser for skolehelse-
tjenesten i videregående skole,
Adoptiv-familien – Veiviser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
samt et Foreldrehefte.
Heftene selges for kroner 150,- pr. Veiviser og kr. 100,- pr. Foreldrehefte.
Heftene bestilles på astrid.grydeland@bluezone.no eller tlf. 988 53 496.
Oppgi ønsket antall av hvert hefte og leveringsadresse.
NB! Faktura sendes ikke separat, men vedlegges forsendelsen.

Foreldreheftet er revidert og trykket i 2. opplag desember 2008, med noe ny informasjon og nytt fagstoff.
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–––––––––––––––––
Av Marit Eikaas
Haavimb, Master i
organisasjons-
strategi, sosionom
og coach
–––––––––––––––––

Historien nedenfor ble ”født” et-
ter lengre tids undring og forsk-
ning på egne tilsynelatende
uforklarlige reaksjoner og opp-
levelser i ulike sammenhenger.
Disse er koblet sammen med
erfaringer gjort i mitt arbeid
gjennom mange år innenfor
helse- og sosialsektoren, så vel
som selvstendig konsulent.
I denne vekselvirkningen

mellom det personlige og det
profesjonelle har det vokst fram
en gryende erkjennelse om at
alle reaksjoner på ett eller an-
net tidspunkt har hatt en logisk
og naturlig forklaring. Den uøn-
skede reaksjonen – eller det
”ulogiske” – oppstår i det øye-
blikk reaksjonen blir automa-
tisk, uavhengig av det som skjer
her og nå. Undring sammen
over hva reaksjonen forsøker å
ivareta, heller enn fordømmelse
eller forkastelse av reaksjonen,
kan avdekke nye og spennende
sammenhenger, virke helse-
fremmende, og forløse store
mengder energi.

Take one:
Jeg ligger på gulvet. Det vil si, jeg lig-
ger ikke på gulvet. Jeg ser meg selv
der nede ligge på gulvet, over meg
står en hvitkledd dame og en ung
mann på knærne. Mannen min. Til
høyre for meg står en sykehusseng, et
av disse monstrene i hvitmalt metall,
med kritthvite lakener, en dyne som

henger løst over sprinklene ved foten-
den, en slik seng du kan regulere med
spaker for å gjøre den høy eller lav alt
etter behov. Ved siden av står en stol.
Jeg rekker så vidt å registrere skrive-
bordet midt i rommet, to stålstoler
med svarte skaiseter og svart skairygg,
et hvitt kjøleskap i ene hjørnet, hvite
skap langs ene veggen, hengende i ge-
ledd over en arbeidsbenk full av skuf-
fer. En av skuffene er halvvegs ute.

I neste øyeblikk suges jeg i rasende
fart gjennom tunnelen. Det varmgul-
rosa lyset i enden blir mindre og min-
dre, jeg dras mot lyset, der er det godt
å være, jeg vil dit. Jeg skal ikke dit. Jeg
er bak øyelokkene mine igjen. Åpner
dem, gløtter opp i to bekymrede an-
sikter, ett på venstre og ett på høyre
side. Jeg er forvirret, kjenner skuf-
felsen skylle som en bølge gjennom
meg. Kunne jeg ikke få være i fred?

”Å takk Gud at du lever!” Kvinnen
retter lettet på ryggen. Hun holder
enda den tomme sprøyten i hånden.
Snur seg mot skrivebordet, finner en
av disse hvite eggstokkformede papp-
koppene som brukes til alt fra spytt-
bakker til avfallsdunk for skitne bom-
ullsdotter og oppbrukte sprøyter. ”Jeg
har vært helsesøster i 20 år, har alltid
hatt en adrenalinsprøyte liggende i
kjøleskapet og aldri hatt bruk for den.
Før nå.” Sier hun.

Jeg er helt tilbake i kroppen, kjenner
at gulvet er hardt, at det knirker i leg-
gene, at magen er en stein, at jeg
skjelver innvendig. Vi skal flytte til
Afrika. Vi må vaksineres. Det er der-
for vi er her.

Mannen min reiser seg. Hjelper meg
opp. Vi setter oss på skaistolsetene, jeg
prøver å puste rolig uten å være meg
bevisst at det er det jeg gjør. Hjertet er
i ferd med å finne tilbake til sin regel-

messige rytme, jeg forsøker å bevare
et skinn av normalitet.

Helsesøsteren fortsetter å snakke. ”Du
har antagelig hatt en allergisk reak-
sjon mot en av vaksinene. Hjertet ditt
stoppet. Det er veldig, veldig sjelden,
og heldigvis hadde jeg adrenalin-
sprøyten klar.”

Jeg forsøker å huske. Jeg la meg på
sengen på magen. Måtte trekke ned
buksa. Sånn var det, ja. Det var ube-
hagelig. Å legge seg på senga med
rumpa fritt eksponert, uten noe å
skjule seg under. Jeg fikk sprøyte i
rumpa. Nålestikk. Så flyttet jeg meg
til stolen ved siden av sengen. Det er
det siste jeg husker.

Take two:
Jeg orker ikke se opp. Orker ikke å
løfte blikket, løfte hodet og ta inn
denne flokken av ulver jeg følte meg
omgitt av. I første omgang er stillhe-
ten øredøvende. Som det er stille før
stormen. Så hører jeg plutselig mine
egne sko knase grus, og ulvene som
flekker tenner, spytter, pruster – en
ring av pust som stadig kommer nær-
mere. Jeg lukter min egen frykt, kjen-
ner hjertet banke fortere, hører mine
egne hikst mens jeg forsøker å holde
kroppen under kontroll. Jeg kommer
ingen vei. Det er som om jeg er fros-
set fast til grusen. Jeg kan åpne mun-
nen, men det kommer ingen lyd. Ma-
gen er en eneste sammenklemt, svart
ball av ... kaos. Jeg biter tennene sam-
men, hodet er på plass: ”vende andre
kinnet til”, ”elske de som forakter
deg” ... Et lammende raseri større enn
hele verden stiger opp i meg. Større
enn hele verden er for stort. Det fin-
nes ikke.

Det er friminutt og scenen utspiller
seg i skolegården. Jeg er ny, har be-
gynt i 6. klasse, og har aldri lært noe

BRUKERERFARINGER
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om hvordan man håndterer en skokk
sultne ulver på jakt etter bytte. Jeg
kjenner ingen – og ingen kjenner
meg.

Lyden av knasende grus og prustende
ulver utvides til bilder, film og følelse.
Kjernen av ulveflokken består av 5-6
gutter fra klassen min og klassen
under. De sirkler seg rundt meg og
presser meg sakte tettere og tettere
opp mot gjerdet som skiller skolegår-
den fra jordet utenfor. Samme hvor
liten jeg gjør meg, skrumper, samme
hvor mye jeg holder pusten, samme
hvor stille jeg beveger meg vet jeg al-
dri når de bestemmer seg for å ”ha
det litt gøy”. De bærer våpen; sikker-
hetsnåler denne gangen, nåler som de
peker mot underlivet mitt, mot rum-
pa som er i ferd med å ese ut, få
kvinnelige former, mot skrittet hvor
jeg med skam og glede har konstatert
en voksende pels. En tynn og unnselig
liten pels riktignok, men den er der.
Ulvene skjuler nålene inni hånden
mens de siklende og hånflirende nær-
met seg. Så gjør de utfall. Som en
gjeng fektere uten ansikt, uten men-
neskelig kropp spretter de fram, lyn-
raskt, stikker nålene gjennom stoffet i
dongeribuksa, synker dem gjennom
tynn hud inn i mykt kjøtt.

Jeg synker. Jeg finnes ikke.

Take three:
Jeg sitter på en pinnestol. Den er
gammel og gråbrun, godt brukt. Jeg
kjenner det harde treet mot rumpe-
bena. Mannen min sitter ved siden av
meg. Mellom oss og mannen i den
hvite frakken står et gammelt slitt
skrivebord i brunt tre. Lakken er ned-
slitt flere steder. I hjørnet av rommet
står en gammel sofaseng. Den er dek-
ket av et moskitonett. Langs veggene
står rekker av bokhyller. Jeg myser
mot bøkene, forsøker å lese titler. Ser
for dårlig, konstaterer at det er alt fra
generell medisinsk litteratur til reises-
kildringer og tropemedisin. Rommet
er dunkelt belyst, i motsetning til
rommet utenfor, som er stort og lyst
med dagen flommende inn gjennom
høye vinduer.

Mannen i den hvite frakken reiser
seg. Åpner munnen. Han snakker

fort, puster øverst i brystet, beve-
gelsene er raske. Han har allerede tatt
et par telefoner mens vi har vært der.
Jeg ser på mannen min. Griper hån-
den hans. Vi skal til Afrika igjen. På
ferie denne gangen. Det har gått 20 år
siden sist, mange liv er levd. Jeg har
fortalt mannen at jeg kanskje er aller-
gisk mot en av vaksinene han er nødt
til å gi meg for at jeg skal få innreise-
tillatelse. Jeg vet ikke hvilken, papi-
rene fra den gang er forsvunnet i
utallige flyttinger, jeg møter en svart
vegg i mitt eget minne når jeg forsø-
ker å huske hvilken vaksine jeg rea-
gerte så sterkt på den gang da.

Han har allerede tatt blodprøve. Fes-
tet gummien rundt overarmen min,
bedt meg knytte neven, funnet blodå-
ren i overgangen mellom over- og
underarm. Den tykke nålespissen har
perforert huden, han bommet første
gangen. Gravde rundt rett under hu-
den, inn i kjøttet under, forsøkte å
finne blodåren. Trakk nålen ut. For-
søkte igjen. Jeg fokuserte på å puste,
sakte og jevnt. Puste. Sakte. Jevnt.
Han fant den til slutt, blodåren.
Mørkt, rødt, varmt blod sprutet inn i
oppsamlingsrøret. Jeg holder fremde-
les fingeren på den hvite bomullsdot-
ten han ga meg for å presse mot
stikkstedet.

Mannen er lege. Han velger å gjøre
jobben selv i stedet for å overlate det
til en av sykepleierne som også jobber
ved klinikken. Siden situasjonen er
som den er. Jeg har bare en genser på,
halslinningen er trukket og strekt slik
at høyreskulderen min er eksponert.
Bar og blek hud, en myk og rund
skulder.

Han danser rundt meg. Snakker i ra-
sende fart: ”Dette går nok bra, det er
ingen ting å være redd for! Antagelig
hadde du ingen allergisk reaksjon, du
har bare nåleskrekk!” Den hvite frak-
ken flagrer i det han svinger seg
rundt, sprøyten i hånden, nålespissen.
Før jeg vet ordet av det har han skutt
den inn i skulderen min, presset sy-
ringen til bunns. Jeg puster for livet,
han danser videre, skyter igjen.

Moskitonettet er det første jeg ser.
Grått, nesten fargeløst finmasket nett.

Det henger fra en krok i taket, dekker
alle sidene av sengen jeg ligger på. Si-
den ut mot rommet er åpen. Mannen
min sitter ved siden av sengen, stryker
meg over armen. ”Du besvimte. Du
ble helt hvit i ansiktet, og så ség du
ned på gulvet. Hvordan føler du deg?”

Jeg kjenner salte tårer gli ned langs
kinnet, en jevn strøm av perler, de
blir en liten bekk som finner veien
inn i øret, renner videre, væter puten
jeg hviler på. Jeg kan ikke stoppe, tå-
rene renner og renner. Jeg kan ikke
snakke heller. Munnen åpner seg, jeg
gisper, forsøker å hente luft, forsøker
å åpne kanalen ned igjennom brystet
som er så trangt, åpne magen så det
blir plass til hva det nå enn er.

Mannen min stryker og stryker på ar-
men min. Hvisker, stryker. Jeg fokuse-
rer på pusten, sakte og jevnt. Lar meg
svøpe i en kappe av milde strøk og
hvisking. Hjertet er i ferd med å finne
tilbake til sin regelmessige rytme, jeg
kjenner en begynnende normalitet
sive gjennom kroppen og bevissthe-
ten.

Jeg finnes.

Take four:
Jeg er tilbake på kontoret med moski-
tonettet. Den hvite Frakken flagrer
som den gjorde for ett år siden, pul-
ten, stolene, sengen, alt er der, telefo-
nene kimer. Skulderen min er bar, jeg
skal ha en oppfølgingsvaksine så jeg
slipper å tenke på disse tingene i over-
stigelig framtid.

Frakken danser igjen. Prater fort,
glemmer å puste. Jeg puster. Jeg vet
hva som kommer. Jeg vet hva dette er.
Endelig kan jeg puste. Nålen svinger
gjennom lufta, treffer blekhvit, myk
vinterhud. Jeg ser på den lille, røde
dråpen av blod som pipler fram. Tar
imot bomullsdotten, stryker den for-
siktig over dråpen, bomullen får en li-
ten, rød flekk. Jeg holder bomullsdot-
ten over stikket mens Frakken legger
hvit papirtape over for å holde den på
plass. Jeg ser opp på ham, smiler. ”Det
var det?”

”Det var det.”

Jeg danser ut i vårsola.
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NYTT OPPLAG AV BROSJYREN
HELSESØSTER – MER ENN ET
SPRØYTESTIKK

BROSJYREN ER GRATIS, OG SKAL HERETTER
BESTILLES VIA MEDLEMSBUTIKKEN PÅ NSFs
NETTSIDER:
Lenke til medlemsbutikken finner du på våre nett-
sider: www.sykepleierforbundet.no/helsesostre
Du logger deg inn med ditt medlemsnummer, og er
da klar til å bestille!

PROSJEKT PILOT-
HELSESTASJONER

LaH har fått prosjektmidler fra NSF, og som skal ad-
ministreres via fagpolitisk avdeling i NSF, til oppstart
av prosjekt pilothelsestasjoner. Dette er en direkte
oppfølging av arbeidet med spesialistgodkjenning for
helsesøstre, og omfatter både helsestasjons- og skole-
helsetjenesten.
I prosjektet skal kriteriene som er utarbeidet for spesi-
alistgodkjenning, utprøves i et lite utvalg kommuner –
her skal både de små, mellomstore og store kommu-
nene være representert.
Vi ønsker innledningsvis å gjennomføre en landsdek-
kende kartlegging av hvordan helsestasjonene i dag
satser på systematisk veiledning, kompetansebygging
og utviklingsarbeid.
Den detaljerte fremdriften av prosjektet skal planleg-
ges i et møte i januar, og vil vi gi fortløpende informa-
sjon til medlemmene gjennom elektroniske medlems-
brev samt på våre nettsider.



Høringer
Alle høringssvar LaH gir, blir fortlø-
pende lagt ut på våre nettsider. De
siste omhandler forslag til endringer i
barnevernsloven (BLD) og nasjonale
retningslinjer for forebygging, utred-
ning og behandling av overvekt og
fedme hos barn og unge (HOD).
Ønsker du å gi innspill til LaHs hø-
ringer, er det lurt å jevnlig sjekke
nettsidene til de to departementene
som i hovedsak har saker som angår
oss; www.hod.no og www.bld.no
Her legges alle aktuelle høringer ut
fortløpende.
Vi arbeider for tiden også med hø-
ringssvar vedr. endringer i barneloven
(vedr. fysisk avstraffelse av barn),
samt vedr. lovfesting av krisesentertil-
budet.

HPV-vaksine
Som sikkert de fleste har registrert, er
det i forslag til Statsbudsjett foreslått
å innføre HPV-vaksine i barnevaksi-
nasjonsprogrammet. De foreslåtte be-
vilgningene vil, så langt vi kan se, i
hovedsak gå til å finansiere selve vak-
sinen, ikke til merutgifter det faktisk
innebærer å administrere vaksinen.
LaH-styret registrerer at det er til dels
uttalt frustrasjon og skepsis til innfø-
ring av vaksinen blant våre medlem-
mer. Dette skyldes primært at dette
blir nok en meroppgave som tilføres
tjenesten uten nødvendig kompensa-
sjon i form av økte personellressurser.
Dette var noe LaH påpekte gjennom
vår representant i ekspertgruppen ved
Folkehelseinstituttet som vurderte
innføring av vaksinen. Den endelige
anbefalingen om innføring ble gjort
av Nasjonalt råd for kvalitet og prio-
ritering i helsetjenesten.
LaH-styret forstår både frustrasjonen
og skepsisen. Vi ønsker konkrete inn-

spill på hva dere mener om innfø-
ringen av vaksinen, og hvilke innspill
dere ønsker at LaH skal gi til sentrale
helsemyndigheter vedrørende saken.
Dette kan sendes til leder på e-post
astrid.grydeland@bluezone.no

Det kan nevnes at vi i forbindelse
med vurdering av innføring av rotavi-
rusvaksine, har spilt inn grundig ar-
gumentasjon i forhold til økt tids- og
ressursbruk.

Kjønnslemlestelse
Barne- og likestillingsdepartementet
og Helse- og omsorgsdepartementet
presenterte 13.november nye tiltak
mot kjønnslemlestelse:
Det skal tilbys kliniske underlivs-
undersøkelser til alle jenter og
kvinner med bakgrunn fra områder
der forekomsten av kjønnslemlestelse
er 30 % eller mer. Alle skal få dette
tilbudet innen ett år etter ankomst til
landet. Allerede bosatte barn skal få
tilbud om undersøkelse gjennom sko-
lehelsetjenesten ved skolestart, i 5.
klasse og i 10. klasse.
- Vi vil tilby jenter og kvinner i risi-
kogruppen en underlivsundersøkelse.
Tvungne underlivsundersøkelser av
alle jenter og jenter i risikogrupper er
vurdert, men vil ikke være et riktig
tiltak, sier helse- og omsorgsminister
Bjarne Håkon Hanssen.
- Dersom tilbud om samtale eller
underlivsundersøkelse ikke blir be-
nyttet, må helsepersonellet vurdere
om opplysningsplikten til barnever-
net eller avvergelsesplikten inntrer. Er
helsepersonellet i tvil, kan det være en
god ide å diskutere saken anonymt
med barnevernet, presiserer Anniken
Huitfeldt.
Tilbudet til nyankomne og familie-
gjenforente skal inngå i helseundersø-

kelsen som gjennomføres i mottak el-
ler bostedskommunen, og utgiftene
dekkes av vertskapskommunetilskud-
det til kommunene.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
skal tilby informasjon, samtale og fri-
villig underlivsundersøkelse ved 5-6
års kontrollen, samt til berørte jenter
i 5. klasse og 10. klasse.
En eventuell underlivsundersøkelse
skal utføres av legespesialist.
Ordningen fases inn i de mest berørte
kommunene i 2009. Helsedirektoratet
vil få i oppdrag å tilrettelegge og
gjennomføre ordningen i samarbeid
med kommunene og representanter
fra berørte grupper.
Du kan lese mer om tilbudet om hel-
seundersøkelse på www.bld.no

LaH vil understreke at det ikke er
skolehelsetjenesten som skal stå for
selve undersøkelsen; den skal foretas
av legespesialist. Vi kan ikke se at det
så langt er sagt noe om dette skal
være gynekolog, barnelege eller annen
legespesialist. Dette forventer vi at
helsemyndighetene klargjør.
LaH stiller seg undrende til flere for-
hold ved de foreslåtte tiltakene. Vi
stiller spørsmålstegn ved de anbefalte
tidspunktene/alderen, og mener at til-
budet burde omhandlet de yngste
jentene i større grad.
En undersøkelse ved ankomst (i mot-
tak) vil etter vår mening være den
beste løsningen både i forhold til av-
dekking og forebygging.
Vi er bekymret for om den frivillige
undersøkelsen, men med barnevernet
som ”riset bak speilet” vil gjøre at hel-
sestasjoner og skolehelsetjenesten
mister kontakten med noen av disse
familiene, og dermed også mulighe-
ten for dialog. Det blir viktig å følge
denne utviklingen nøye, og at vi re-
gistrerer og rapporterer om så skjer.
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VALG 2009
På årets Generalforsamling 15. april skal
det velges kandidater til følgende funk-
sjoner i LaHs styre:
• Leder – for 2 år
• 2 styremedlemmer – for 2 år
• 3 varamedlemmer – for 1 år, hvorav 1.
vara møter fast på alle styremøter.

Vi har pr. i dag følgende kandidater som
stiller til valg:

LLeeddeerr

AAssttrriidd  GGrryyddee--
llaanndd  EErrssvviikk

Født 24. juli
1961
Adresse: Sjurs-
vikveien 36,
Kristiansund

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett

ssoomm  hheellsseessøøsstteerr??  
22 år.

TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
• Nordmørsposten
• Namsos sykehjem
• Møre og Romsdal fylkeskommune,
Nordlandet psykiatriske avdeling

• Kristiansund kommune; sykepleier,
helsesøster, sjefhelsesøster/fagko-ordi-
nator, prosjektleder

TTiilllliittssvveerrvv::
• Styremedlem og 1. varamedlem LaH
NSF fra 2001–2004

• Nestleder LaH NSF fra 2004–2005
• Leder LaH NSF fra 2005 og fortsatt

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu
mmeenneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::
• Generell styrking av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

• Opprettelse av nasjonalt kompetanse-
og utviklingssenter

• Styrking av helsesøsters profesjon og
rolle

• Fagutviklingsprosjekt,
jfr.pilothelsestasjoner og Elin-H

• Helsesøsterutdanningen
• Videreutvikle medlemstilbud og gjøre
LaH NSF til det naturlige organisa-
sjonsvalget for helsesøstre

BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::
Gjennom fire år som leder har jeg eta-
blert et bredt nettverk både innenfor

NSF, blant samarbeidspartnere og helse-
myndigheter som jeg benytter til beste
for LaH og våre medlemmer. 
Bred faglig kompetanse. Organisasjons-,
system- og lederkompetanse.
Stor arbeidskapasitet, engasjement og
glød.

AAssttrriidd  SSeeiimm  
RReeaallffsseenn

Født 18. septem-
ber 1954
Adresse: Natt-
landsrinden 101,
Bergen

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr  dduu  aarrbbeeiiddeett  ssoomm  hheellssee--
ssøøsstteerr??  
Har arbeidet som helsesøster siden
jan.1983
TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
• Haukeland sykehus, kir.avd.
• Gjøvik sykehus, kir.avd.
• Fusa kommune, hjemmesykepleien
• Haukeland sykehus, Barneklinikken
TTiilllliittssvveerrvv::  
• Vært NSF-plasstillitsvalgt i 10 år
• Vært styremedlem og leder av fag-
gruppen av helsesøstre i Hordaland i
2 år

• Styremedlem LaH – sentralt siste 3 år
(1.varamedlem ett år)

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu
mmeenneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::
• Være en sterk og tydelig organisasjon
for medlemmene.

• Være en tydelig aktør inn mot myn-
dighetene. Sette fokus på helsefrem-
mede og forebyggende tjenester til
barn og unge.

• Påvirke til en lov- og forskriftsfestet
tjeneste i de ulike kommuner, uav-
hengig av kommuneøkonomi. 

• Få på plass et politisk vedtak om opp-
rettelse av og bevilgninger til et nasjo-
nalt kompetanse og utviklingssenter
for helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten. Det vil være med på å bidra til en
mer kunnskapsbasert og lik praksis på
landsbasis.

BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::
Bidra til kontinuitet i arbeidet i LaH.
Oppfølging av handlingsplaner.
Videreføre erfaringen som kasserer
gjennom de to siste årene.

HHiillddee  EEggggee

Født: 14. au-
gust 1960
Adresse: Anker-
veien 86b, Bæ-
rum

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett
ssoomm  hheellssee--

ssøøsstteerr??  
Utdannet i -92
TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
• Vikar på de fleste helsestasjoner i
Tromsø 92-94

• Hjemmekonsulent for Barnevernet i
Tromsø 93-94

• AAN-kontoret (nå Amathea) i Trom-
sø og Drammen 94-98

• Helsekontoret for Barn og Unge, Bæ-
rum, siden -99, prosjektleder PIS-pro-
sjektet  04-08.

TTiilllliittssvveerrvv::
Ingen

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu
mmeenneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::
• Økt helsesøstertid i skolene!
• Et godt og lett tilgjengelig kompetan-
sesenter, som sitter på den informa-
sjonen forebyggende helsetjeneste for
Barn og Unge har bruk for, samt at
det får stillingshjemler for å drive
forskning inne feltet.

• Styrke tverrfaglig samarbeid mellom
alle etater som jobber for barn og
unges beste.

• Fortsette med å være synlige i det of-
fentlige rom, og å være på banen i
forhold til høringer som gjelder vår
tjeneste og vårt arbeidsfelt.

• Pådriver for å få det offentlige til å be-
vilge midler slik at alle barn og unge
som har opplevd samlivsbrudd kan få
tilbud om samtalegrupper uavhengig
av hvor de bor.

BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::
Føler fortsatt jeg kan få mer enn jeg kan
gi. Det er først og fremst svært lærerikt
å få et innblikk i Landsstyrets arbeid,
noe som også gir et videre perspektiv på
eget arbeid. Man ser sin egen arbeids-
plass inn i en større sammenheng.
Har i løpet av 5 år med skilsmissepro-
blematikk som arbeidsfelt fått økt kom-
petanse på barn og unge som har opp-
levd samlivsbrudd. Har kjennskap til
mye litteratur, samt noe forskning på
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området, og sitter på en del kontakter
innenfor dette feltet. Kan komme lands-
gruppa til nytte i forhold til tiltak til fa-
milier som endrer struktur. Kan i tillegg
være behjelpelig med å skaffe foredrags-
holdere på seminarer og konferanser der-
som dette skal være tema. 
Har dette året gjennomført basiskurs i
Folkehelsearbeid på NHV – Nordiska
Högskolan för folkhälsovetenskap- i Gø-
teborg, noe som har gitt et videre per-
spektiv på hva folkehelsearbeid er, og
som kanskje kan komme til nytte i be-
handling av saker i Landsstyret. Har i til-
legg lagt bak meg kurs i kvantitativ og
kvalitativ analyse, og ivrer nå for å stimu-
lere til forskning, også innenfor vårt felt,
noe som kan by på større utfordringer
enn på mange andre områder, da fore-
bygging er så lite målbart.

KKaarreenn  JJoohhaannnnee
JJææggttnneess

Født: 10. septem-
ber 1950
Adresse: Stor-
bergveien 26,
Harstad

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett  ssoomm

hheellsseessøøsstteerr??  
13 ½ år.

TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
1. Harstad kommune: Helsesøster – 12 ½

år (og fortsatt)
2. Evenes kommune: Helsesøster/ledende

helsesøster - 1år
3. Harstad sykehus: Sykeplei-

er/intensivsykepleier - 12år
4. Kontormedarbeider i 10 år
TTiilllliittssvveerrvv::
1. Styremedlem, LaH sentralt 2007-2009
2. Varatillitsvalgt NSF, Harstad kommu-

ne: 2004
3. Tillitsvalgt NSF, Harstad sykehus:

1984-85

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu  mmee--
nneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::
1. HHeellssee::  Anvendelse av IKT  i helsesek-

toren. Da med spesielt fokus på EPJ
(elektronisk pasientjournal) og elek-
tronisk informasjonsutveksling: ELIN-
H.. IKT stiller krav til dokumentasjon,
sikkerhet og ivaretakelse av personver-
net. Det stiller krav til terminologier
slik at vi har en felles forståelse for
språket både innenfor og mellom de

ulike helseprofesjoner.  IKT gir rask
tilgang til nødvendig informasjon. Og
det er et verktøy for rask og effektiv
samhandling mellom 1. og 2. linjetje-
nesten og innen 1.linjetjenesten. Det
stiller krav til at systemene kommuni-
serer med hverandre. Det er viktig at
LaH deltar i arbeidet for å utvikle na-
sjonale standarder både for dokumen-
tasjon og informasjonsutveksling.  

2. VVeeiilleeddeerreenn ”Kommunenes helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten – Vei-
leder til forskrift av 3. april 2003 nr.
450” er under revidering. Viktig at
LaH bidrar til at den blir mer konkret
og kan fungere som et styringsdoku-
ment. 

3. NNoorrmmttaallll::  Bruk av EPJ gir gode mulig-
heter for statistikk og sett i forhold til
en tydelig veileder er det mulig å be-
regne tidsbruk for store deler av tje-
nesten. Det vil gi en dokumentasjon
for bemanning, som er tilpasset beho-
vene. Det vil gi en bedre kvalitet på
tjenesten. Det er viktig at LaH fortset-
ter arbeidet om normering av helse-
søstertjenesten.

4. KKuunnnnsskkaappssbbaasseerrtt  pprraakkssiiss..  Ha tilgang
til forskningsbasert praksis. LaH fort-
setter arbeidet for et Nasjonalt kompe-
tanse- og utviklingssenter for helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste.

BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::
• Bruke min kompetanse innen IKT til å
delta i ELIN-H prosjektet.

• Bidra til at LaH via NSF er deltaker i
framtidig utvikling av EPJ innen helse-
stasjons- og skolehelsetjeneste.

• Fortsette arbeidet i LaH med norme-
ring av tjenesten. Da med fokus på vei-
leder, statistikkprogram i EPJ, samt
kartlegging av reiseavstander og meto-
devalg innen spesiell forebygging  

Være et styremedlem som kan belyse sa-
ker ut fra:
• Utøvende praksis innen helsestasjons-
og skolehelsetjeneste.

• Systemansvarlig i egen kommune og
deltaker i referansegruppen for pro-
gramleverandør av EPJ. 

• Representant fra en middels stor kom-
mune i Nord-Norge – Harstad – og de
utfordringer dette gir.  

NNiinnaa  MMiissvvæærr

Født: 12. februar
1954
Adresse: Ole Vigs
gt. 32 C, Oslo

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett  ssoomm
hheellsseessøøsstteerr??  
Ca 20 år +

undervist på helsesøsterutdanning i 2 ½
år
TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
Sør-Fron, Trondheim, Bærum og Høg-
skolen i Akershus
TTiilllliittssvveerrvv::
• Styremedlem i NSF LaH
• Leder i NSF LaH
• Plasstillitsvalgt NSF
NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu  mmee--
nneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::
• Være premissleverandør overfor faglige
og bevilgende myndigheter (departe-
ment og politikere) om hva som frem-
mer barn og unges helse 

• Initiere og faglig støtte forsknings- og
fagutviklingsprosjekter om helsesøsters
arbeidsområder, samt formidle nyer-
vervet kunnskap til samfunnet

• Bidra til å styrke universelle befolk-
ningsrettede tiltak i det helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende arbeid
- i tillegg til selektive tiltak for risiko-
grupper  

• Bidra til at helsesøstertjenesten blir mer
synlig i kommunenes helsetjenester

• Bidra til at helsesøstre blir mer tydelige
på sin kompetanse i tverrfaglig arbeid

• Bidra til at helsesøsterutdanningen er
tilpasset samfunnets krav

• Bidra til å utvikle både sentrale og lo-
kale etterutdanningskurs for helsesøstre

BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::  
Jeg mener selv at mitt mangeårige enga-
sjement for å utvikle og synliggjøre helse-
søsterfaget gjør at jeg kan positivt bidra i
LaH’s videre arbeid om blant annet dette.  

SSiiggnnee  MMyykklleebbuusstt

Født: 28. desem-
ber1950
Adresse: Gamle-
veien 214, 2624
Lillehammer

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett  ssoomm

VALG 2009
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VALG 2009

ÅRETS HELSESØSTER 2009
Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og
markedsføre vårt fag og vår profesjon både innen-
for 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 Kris-
tiansund N innen 01.03. 2009
Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret og
vinner utnevnes på kongressen på Hamar, 14.-17.
april 2009.

DEN GYLNE PENN 2009
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 Kris-
tiansund N innen 01.03. 2009
Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fattes av
LaH-styret og vinner utnevnes på kongressen på Ha-
mar, 14.-17. april 2009.

hheellsseessøøsstteerr??  
Siden 1991.

TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
• Sør- Fron, Lillehammer og Hamar
kommuner

• Høgskolene i Akershus og Gjøvik
• Fylkesmannen i Oppland 
• Oppland fylkeskommune
• Helsedirektoratet
• Nå: Oslo kommune, Helse- og vel-
ferdsetaten

TTiilllliittssvveerrvv::
• LaH: Medlem i arbeidsgruppe for
oppretting av utviklings- og kompet-
ansesenter for helsestasjons- og skole-
helsetjenesten (HST) 

• Sentralstyremedlem i Ammehjelpen
ca 2000 - 2002.

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu
mmeenneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::  
Påvirke politisk for å få tilstrekkelige
ressurser og riktig kompetanse i HST.
Medvirke til å utvikle en helhetlig og li-
keverdig tjeneste til hele målgruppen.
Bidra til å tydeliggjøre tjenestens rolle
og funksjon.
Medvirke til å gjøre retningslinjer og
veiledere tydelige, konkrete og hand-
lingsorienterte.
Bidra i utforming av utdanning og
kompetanseheving, herunder arbeide
for at det opprettes et nasjonalt utvik-

lings- og kompetansesenter for HST.
(Svært viktig!)
Arbeide for gode arbeidsforhold og rik-
tig lønnsnivå for helsesøstre.
BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::
Det vil være svært naturlig at jeg fort-
setter mitt engasjement med å arbeide
for at det opprettes et utviklings- og
kompetansesenter. Jeg kan videre tenke
meg å bidra til å utarbeide mer tydelige
og konkrete retningslinjer og dermed
tydeliggjøre tjenestens rolle, funksjon og
ressursbehov, inkl. kompetanse.

TToorruunn  RRuunnddhhoovv--
ddee  MMøørreennsskkoogg

Født: 21. juni
1964
Adresse: Belgli
32, Hovden

HHvvoorr  lleennggee  hhaarr
dduu  aarrbbeeiiddeett  ssoomm
hheellsseessøøsstteerr??  

Sidan 1993

TTiiddlliiggeerree  aarrbbeeiiddsssstteeddeerr::
Bykle helsestasjon

TTiilllliittssvveerrvv::
Eg har vore tillitsvalgt i NSF, i perioder i
Bykle ca. 5 år tilsamman. 

NNeevvnn  kkoorrtt  nnooeenn  aarrbbeeiiddssooppppggaavveerr  dduu
mmeenneerr  llaannddssggrruuppppaa  bbøørr  jjoobbbbee  mmeedd::  
Eg meiner det er viktig med eit kompet-
ansesenter for helsestasjon og skulehel-
setenesta. 
Arbeide med helsesøster si rolle i det
tverrfaglege arbeidet, og på helsestasjo-
nen. 
Arbeide for pålagt veiledning for helse-
søstre
BBeesskkrriivv  kkoorrtt  hhvvaa  ddiitttt  bbiiddrraagg  ttiill  LLaaHHss  aarr--
bbeeiidd  kkaann  vvæærree::  
Eg representerer ein liten kommune, og
min erfaring er svært allsidig. Eg er ein
”generalist”, kan litt om mange ting. Eg
held på med siste året av utdanninga;
Tverrfagleg studie psykososialt arbeid
barn og unge. Det gjer at eg har brukt
ein del tid på å reflektere over tverrfag-
leg samarbeid dei siste åra.
Eg har i tillegg vidareutdanning i veiled-
ningspedagogikk, barn og unge i psykia-
trien og har veiledningskompetanse i
PMTO.

KKaann  DDUU  tteennkkee  ddeegg  åå  ssttiillllee  ttiill  vvaallgg  ii  ssttyy--
rreett??  VVii  ttaarr  ffoorrttssaatttt  mmoott  ffoorrssllaagg  ppåå  kkaannddii--
ddaatteerr!!
I tilfelle kontakter du valgkomiteens le-
der Berit Hamre innen 1. februar på
bhamre@stavanger.kommune.no
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KRITERIER
(vedtatt i LaHs styre og fremlagt som
orientering på Generalforsamlingen i
2007).

Et æresmedlemsskap skal henge svært
høyt.
Æresmedlemsskap innvilges etter inn-
sendte forslag innen 05.03. hvert år,
og etter vurdering av en komite bestå-
ende av 3 representanter fra LaH-sty-
ret, leder Sentralt fagforum og en
repr. fra fagpolitisk avdeling i NSF.

Personer som har gjort seg særlig for-
tjent til det, kan av LaHs styre utnev-
nes til æresmedlem.

Kriterier:
• Ha vært medlem i LaH i over 30 år,
og 

Gjennom 
• praktisk helsesøsterarbeid
• skriftlig dokumentasjon
• forsknings- og utviklingsarbeid ha
profilert helsesøsteryrket på en
særskilt, positiv måte og/eller

• På en særskilt måte ha bidratt til
faggruppens virke i regional, nasjo-
nal, nordisk eller internasjonal
sammenheng.

Æresmedlemsskap 
innebærer:
• Fri medlemsavgift i LaH

• Inviteres til og får fri deltagelse på
årlig helsesøsterkongress og GF

• Kunstverk og diplom som tildeles i
forbindelse med utnevnelse/ 
kongress 

• Omtale av æresmedlemmet i fag-
blad og på LaHs nettsider

Forslag på evt. æresmedlem-
skap sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: 
LaH NSF, 
Postboks 272
6501 Kristiansund N 
innen 01.03. 2009

FORENINGSINFORMASJON

ÆRESMEDLEMSKAP 
I LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF

• LaHs styre avsetter årlig en sum på
kroner 20.000 til stipend (jfr. ved-
tak GF 2006)

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

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

Formål: 
• Stimulere til fagutvikling og forsk-
ning innen helsesøsterfaget

• Fremme kvaliteten på helsesøster-
faget og helsesøstertjenester

• Videreformidle kunnskaper
• Stimulere til samarbeid mellom
helsesøstre, og samarbeid på tvers
av faggrenser.

Faglige kriterier:
• Prosjektet det søkes støtte til, skal

være et helsesøsterfaglig utviklings-
arbeid i forhold til brukere av hel-
sesøstertjenester

• Prosjektene/aktivitetene det søkes
om midler til må ha overførings-
verdi ut over søkers arbeidssted.

Generelle kriterier og ret-
ningslinjer for tildeling av
LaHs fagstipend:
• For tildeling av stipend, stilles det
krav om sammenhengende med-
lemskap i LaH siste 3 år før søknad
sendes LaH

• Søknad om stipend skal inneholde
formål, kort beskrivelse av prosjek-
tet/aktiviteten, tidsplan og kost-
nadsoversikt.

• Stipend innebærer tilbakerapporte-
ringsplikt med tidsfrist i henhold
til inngått avtale ved tildeling

• Stipend vurderes av LaHs styre
og/eller sakkyndig komite

• Stipendet må brukes innen 1 år et-
ter tildeling

• Avslag kan ikke ankes, og det gis
ingen begrunnelse for avslaget

• LaH forbeholder seg retten til å
legge prosjektene tilgjengelig på
LaHs hjemmeside

• Midlene skal, helt eller delvis,
tilbakebetales til LaH dersom mot-
takeren ikke følger den plan som
ble godkjent ved tildeling.

Søknadsfrist:
• 15.mars hvert år.

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

LAHs FAGSTIPEND
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LaH har i vår handlingsplan for 2008
en målsetting om å etablere samar-
beid med kolleger i andre europeiske
land, eksempelvis Storbritannia. En
hovedaktivitet skulle være å etablere

kontakt med den engelske organisa-
sjonen for health visitors. Med bak-
grunn i dette, reiste leder for LaH,
sammen med førstelektor Kari Glavin
fra høyskolen Diakonova, i november
til Harrogate i England til den årlige
konferansen for UNITE/CPHVA.
UNITE kan enklest sammenlignes
med vårt UNIO, mens CPHVA =
Community Practitioners’ and Health
Visitors’ Association.
Tema for konferansen var “Focus on
families”. Med rundt 800 deltagere var
dette et stort – og vel gjennomført-
arrangement. Vi fikk nyttig faglig in-
spirasjon, ideer til hvordan konferan-
ser kan gjennomføres og ikke minst
knyttet kontakter som vi vil bygge vi-
dere på. Mange av utfordringene er
felles, særlig i forhold til myndighe-
tenes satsing på forebyggende helsear-
beid og på health visitors som en sen-
tral profesjon i det arbeidet. Det nor-
ske systemet med et universelt tilbud

til alle familier er noe våre engelske
kolleger gjerne skulle hatt! Helseut-
fordringene blant barn og unge i
Storbritannia er til dels store, og bri-
tiske barn har det på mange livsområ-
der svært dårlig – slik en representant
for Unicef presenterte. Health visitors
og school nurses er særlig sentrale ak-
tører i arbeid med barn og unge.
Vil du lese mer om CPHVA, kan du
gå inn på www.amicus-cphva.org 
LaH vil fortsette å utvikle både det
nordiske og internasjonale samarbei-
det i årene som kommer. I en globali-
sert verden er det viktig å løfte blik-
ket, og dele erfaringer og kunnskap,
samt stå sammen om felles utfor-
dringer.
Høyskolen Diakonova arrangerer for
øvrig en internasjonal konferanse 15.
og 16. oktober 2009. 
Her skal også LaH bidra. Program vil
så snart det er klart bli lagt ut på
LaHs nettsider.

INTERNASJONALT SAMARBEID
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NASJONALT KOMPETANSE- OG UTVIKLINGSSENTER
FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN
LaH har søkt og fått tildelt prosjekt-
midler fra NSF for å beskrive og mar-
kedsføre forslaget om opprettelse av
et Nasjonalt kompetanse- og utvik-
lingssenter for helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten.
Det er nedsatt en prosjektgruppe,
som i fortsettelsen vil bli utvidet med
flere aktører. Prosjektgruppen har av-
holdt et første møte med representan-
ter for Fysioterapiforbundet, Jord-
morforeningen, Allmennlegefor-
eningen og Foreningen for samfunns-
medisinere. Helsedirektoratet og
Jordmorforbundet NSF var også invi-
tert, men møtte ikke.

LaH vurderer at behovet for et slik
nasjonalt senter er av stor betydning
for den videre utviklingen av tjenes-
ten, og vil derfor prioritere dette pro-
sjektet høyt også i 2009.
Tjenestens utvikling er i dag i stor
grad basert på forskning og utvik-
lingsarbeid forankret i andre fagmiljø.
LaH mener at de faggruppene som i
dag utgjør skal – tjenester innenfor
helsestasjonen og skolehelsetjenesten
(helsesøstre, jordmødre, leger og
fysioterapeuter) i langt større grad
enn i dag må ta hånd om fagutvikling
og forskning. Dette kan gjerne skje i
tett samarbeid og dialog med dagens

forskningsmiljø. Det bør i størst mu-
lig grad ha sitt utspring i brukernes
og tjenestens behov for utviklingsar-
beid og forskning på forebyggende og
helsefremmende helsetjenester til
barn og unge.
LaH NSF har gitt Helse- og omsorgs-
komiteen og Helseministeren skriftli-
ge innspill, som vil følges opp i form
av ytterligere dokumentasjon. Vi vil
satse på møter med komiteen og an-
dre sentrale politikere, samt sentral
helseadministrasjon i løpet av 2009.
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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
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Annonseansvarlig: 
Gunhild Kåsa Dehli
Kivledalsvegen 99, 3840 Seljord
Tlf. pr.: 35 05 01 97 mobil: 90 89 00 05 jobb: 35 05 93 50
E-post priv: gunhild@kivle.no
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Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere original-
bilder eller illustrasjoner som ønskes brukt – må disse
sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å
formidle det som opptar våre medlemmer. Har du skre-
vet 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 der-
som du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.
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Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av helsestasjoner, bibli-
otek, høgskoler, institusjoner, firmaer og enkeltpersoner.

Opplag: 2800.
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Bestilles hos: Astrid Grydeland Ersvik, LaH Postboks 272, 
6501 Kristiansund N
eller på: astrid.grydeland@bluezone.no

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 2/2009: 
Lokal faggruppe i Østfold

Elisabeth Braaten
elisabeth.braaten@eidsberg.kommune.no
Telefon 99 03 15 34
Kildeveien 41, 1850 Mysen

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

Info fra redaksjonen
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LOKALE GRUPPER

LaH’s lokale faggruppeledere 2009
OSLO: Gunn Quamme, Frenningsvei 1, 0558 Oslo

tlf. priv: 22 15 52 63, mobil arb 94 28 88 08, mobil (priv): 48 05 10 12 
e-post: gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no, gunn.quamme@online.no 

ØSTFOLD: Rita Eikeland Krogstad, Brynhilds vei 14, 1430 ås
tlf. priv: 64 94 12 56, mobil priv: 48 07 80 20, mobil arb: 48 26 40 82
e-post: rita.eikeland.krogstad@moss.kommune.no, rita.krogstad@c2i.net 

AKERSHUS: Torunn Stenstad, Fjellvn. 3A, 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78, tlf. arb: 67 20 17 05, mobil:: 48 21 76 35
e-post: toruste@online.no, tse@lorenskog.kommune.no 

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

OPPLAND: Synnøve R. Harerusten, 2676 Heidal
tlf. priv:61 23 58 38/ 99 58 24 56, tlf. arb: 61 70 07 00, mobil arb: 41 53 72 91 
e-post: synnove.harerusten@sel.kommune.no 

BUSKERUD: Unn Magda Espeseth, Bjønnedalsveien 4, 3442 Hyggen
tlf. priv: 31 28 65 39, tlf. arb: 31 29 60 00, mobil priv: 98 45 23 06 
e-post. unnmagda.espeseth@royken.kommune.no  

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: Bjørg Vedå, Serviceboks 503, 4898 Grimstad
tlf. priv. 37 02 56 48 / mob. priv. 97 67 39 37, tlf. arb. 37 29 62 27 / mob. arb 47 45  61 31
e-post: bjorg.veda@grimstad.kommune.no

VEST-AGDER: Kristin Edland Aamodt, Moiveien, 4480 Kvinesdal
tlf. priv.: 38 35 40 66, tlf. arb: 38 35 79 90 / 38 35 79 94, mobil: 98 63 53 43 
e-post: kristin.edland.aamodt@kvinesdal.kommune.no

ROGALAND: Kirsti Bryne Rykkje, Gauselveien 43, 4032 Stavanger
tlf. priv: 51 95 99 58, tlf. arb: 51 91 26 67, mobil: 45 22 20 86
e-post: kirsti.bryne.rykkje@stavanger.kommune.no 

HORDALAND: Astrid Paulsen, Østre Stiaberget 13, 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27, tlf. arb: 55 09 68 10/11  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, Myrlandsv. 44, 6020 Ålesund
tlf. priv: 91 80 37 76, tlf. arb: 70 16 30 60 
e-post: jeanette.kobbevik@alesund.kommune.no 

SØR-TRØNDELAG: Monica Hoff Gaustad, Byåsveien 125, 7021 Trondheim
tlf. arb.: 72 54 82 08, 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@ntebb.no  

NORDLAND: Eli Taranger Ljønes, 8100 Misvær 
tlf. priv: 75 53 93 97, tlf. arb: 75 55 57 60, mobil arb: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@bodo.kommune.no, eli.tl@online.no 

TROMS: Elin Winje Skallebø, Mellomveien 33A, 9180 Skjervøy
tlf. arb: 77 77 55 70, mobil: 90 61 61 58
e-post: elin.w.skallebo@skjervoy.kommune.no, winje@trollnet.no 

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

Desember 2008: 2657 medlemmer
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INNMELDINGSSKJEMA

Innmelding
Landsgruppen av Helsesøstre NSF
LaH Postboks 272
6501 Kristiansund N
eller via vår hjemmeside
på www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________________

Arbeidssted ______________________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ______________________  E-post _________________________________________________________

NB! Medlemsnummer NSF ___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall _________________________________________________________________

Dato _______________________   Underskrift  _____________________________________________________

§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 408,– (fom. 2008),
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.




