
Folkehelse i flere kanaler
Helsesøstre jobber helsefremmende og forebyggende opp mot barn, unge og familier i kommunen. 
Helsesøstre har mulighet til å påvirke hvordan mennesker velger å leve livet sitt. Vi jobber på ulike 
nivå med individ, gruppe og opp mot hele lokalsamfunn. Helsesøstre følger barn, unge og familier i 
store perioder av livet. For at mennesker skal ha muligheten til å ta gode og reelle valg må de også ha 
kunnskap om hva som fremmer og hva som hemmer god helse. 

ROLLEN SOM SAMFUNNSAKTØR
Helsesøstre skal være gode samfunnsaktører rundt om i vårt langstrakte land. Det betyr at vi skal bidra aktivt med 
helseopplysning og informasjon ut til befolkningen. Slik at foreldre kan ta gode valg for seg selv og sine barn, og slik at 
unge kan ta gode valg og de vet hvor de kan få hjelp.

For at helseinformasjonen skal nå målgruppen må vi møte brukerne på de plattformene de befinner seg.  
Korktavlens tid er over, unge og voksne bruker nett og sosiale medier for å hente og lete etter informasjon.  
Tross dette står ofte lokalavisa støtt i distriktssamfunnet og gir mulighet til å ta opp smått og stort. På grunnlag 
av dette tok jeg derfor våren 2016 kontakt med Namdalsavisa med forespørsel om de kunne tenke seg en 
helsesøsterspalte. Det kunne de heldigvis!

NAMDALSAVISA
Avisa dekker det geografiske området Namdalen, og 14 kommuner i den nordligste delen av Trøndelag fylke. Den 
kommer ut mandag til fredag, med helgebilag fredager hvor jeg har fått spalteplass hver 4. uke. Namdalsavisa har 
et lesertall på 30 000 lesere hver eneste dag, enten på papir/nettavis/mobil. I tillegg kommer lesere på Facebook og 
andre sosiale medier.



Kontaktinfo:
Ida Gansmo Uldal, helsesøster Namsos kommune.
Ida-gansmo.uldal@namsos.kommune.no, tlf.: 472 49 620                                                                                                      

Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.
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Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser

Mye av innholdet på nettavisen ligger lukket. Jeg 
har argumentert for at spalten skal ligge åpen slik at 
innholdet fritt kan deles på sosiale medier, og leses 
uavhengig av om du abonnerer eller ikke. På denne 
måten har spalten mulighet til å nå lengre ut enn til 
postkassene og skjermene i Namdalen.

MÅL OG MÅLGRUPPE
Målet er å gi befolkningen i Namdalen god og trygg 
informasjon om grunnlaget for god helse hos barn og 
unge. Samtidig forklare og bryte tabuer. Det er mye 
som kan lindres med kunnskap, og målet er å servere 
god og trygg kunnskap i en folkelig form. Noe av 
grunnlaget for å ta til seg informasjon og omsette den 
i handling, er at informasjonen oppleves som aktuell 
og noe man kan benytte seg av. Derfor prøver jeg å 
holde det enkelt og praktisk. 

HELSESØSTER PÅ SNAPCHAT
Barn og unge leser naturlig nok i liten grad denne 
spalten. Så for å nå ut med helseinformasjon til unge 
har jeg siden høsten 2015 hatt en snapchatkonto – 
helsesosterida - som helsesøster. Gjennom å legge ut 
informasjon på Mystory kan jeg informere elevene 
om når jeg er tilstede på helsesøsterkontoret og når 
helsestasjon for ungdom er åpen. Jeg bruker også 
kontoen til innimellom å gi ut helseinformasjon til 
ungdommene. Gjennom chatten på appen har 
ungdommene mulighet til å kontakte meg for å 
avtale tid eller komme med generelle spørsmål.  

MARKEDSFØRING AV TJENESTEN
Helseopplysning gjennom lokalavisa og gjennom stories på Snapchat handler ikke kun om å få informasjon ut, 
men også om markedsføring av tjenesten. Ved å belyse forskjellige tema får foreldre og unge eksempler på hva 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten kan hjelpe med og hva som inngår i tjenesten vår. Jeg tenker at dette er 
særlig viktig når det kommer til vanskelige og tabubelagte tema som rus, vold, overgrep og seksuelle problemer. 
Når det er skrevet i avisa eller snakket om på snap, så vet foreldre og unge at dette er noe det går an å ta opp med 
helsesøster. For å bevisstgjøre alle i lokalsamfunnet er det fint å komme med små drypp gjennom avisa, og vise frem 
det mangfoldet av tema det går an å ta opp med oss. 

En positiv ringvirkning er at flere lokalpolitikere, sjefer og andre beslutningstakere kan lese spalten og på den måten få 
kunnskap om hva barn og unges helsetjeneste tilbyr utover vaksinering, veiing og måling. Dette kan igjen ha positiv 
innvirkning for barn og unge og tjenesten vår når pengene skal fordeles i kommunebudsjettene. Dersom vi skal få 
gjennomslag for våre tanker lenger opp i systemene, må vi ha gode kommunikasjonskanaler til politiske myndigheter 
og samarbeidspartnere. Avisa kan være en slik arena.

Ved å synliggjøre kommunehelsetjenesten gjennom helseinformasjon på befolkningsnivå, kan vi bygge tillit 
og dermed senke terskelen for å ta kontakt. Det gir en mulighet til å sette ord på og fokusere ulike tema, også 
tabubelagte tema. Med dette viser vi også at vi tåler det brukerne har å komme med. Jeg opplever denne måten å 
jobbe på som udelt positiv og ikke minst lærerik. Gjennom skrivingen holder jeg meg faglig oppdatert og den gir 
meg mulighet til å fordype meg i nye ting hver måned. 

Jeg var på en lekebutikk her om  dagen. Mens jeg trålet hyllene etter en passende bursdagsgave, kom jeg over ulike «Gjør det selv»-bokser. Det var pakker hvor du kunne lage kult slim  eller raketter, frontet av tøffe gutter  i laboratoriefrakk og vernebriller.  I samme hylle sto pakker hvor du  kunne lage din første parfyme eller lage ditt eget spa, frontet av søte jenter med lipgloss og maskara. Jeg ble akutt  oppgitt, men mest av alt lei meg på  vegne av barna.

Vi voksne styrer og legger premisser for barna våre i hverdagen, også når det kommer til hva de har på seg og hva de leker med. Mange voksne har meninger om hvordan barn skal kle seg og  oppføre seg, og mange signaliserer  bevisst eller ubevisst hva som passer seg for jenter og hva som er greit for  gutter. Til grunn for dette ligger  tokjønnsnormen, hvor det finnes  gutter eller jenter. Dette er også  gjeldende norm i mange av butikkene som selger leker, klær og utstyr til  barn. Her finner vi jentehyller og gutte-hyller, praktisk tenker noen, jeg tenker at det bidrar til å opprettholde gapet mellom kjønnene.

Gutter som vil ha på kjole kan sette fart i stress og engstelige tanker hos enkelte voksne. Dersom et barn ikke oppfører seg slik det forventes, kan dette bli lagt 

merke til og kommentert. Som foreldre kan man kjenne på en bekymring for om barnet skal bli ertet eller utestengt fordi barnet er «annerledes». Barn er faktisk noen av de mest inkluderende og tolerante vi har blant oss. Så lenge  de får en god og rettferdig forklaring så er det meste greit.

Problemet her er vi voksne som skaper og opprettholder disse kjønnsrammene, og våre holdninger til kjønn. Forskning på barn i Norge viser at jenter og gutter blir behandlet ulikt, helt ubevisst. Barn blir begrenset av de voksne og ledet over i typiske jente- og gutteleker.  Jenter som lekte med biler og konstruk-sjonslek, ble sporet inn på mer tradisjo-nell dukkelek. Jenter fikk kommentarer på at de var søte og yndige, mens  guttene på sin side fikk høre at de var store og sterke. Sannheten om at rosa og Barbie er jenteting, og at Batman og blått er gutteting er dermed skapt  av voksne. Vi begrenser dermed  mulighetene for hvordan barn og  unge kan uttrykke seg gjennom klær  og aktiviteter.

Jeg tror at barn og unge som får rom til å prøve ut forskjellige leker og uttrykk, får en bedre barndom med trygghet til å finne ut hvem de er. Dersom vi klarer å løse opp i kjønnsrollene for barna våre, vil dette også føre til mer likestilte  voksne. Derfor er det beste vi voksne 

Søte jenter og tøffe gutter
kan gjøre å støtte unger som vil og  tør tenke annerledes, og heie på alle barn i kjole og alle små sjørøvere. 

Her sparker jeg selvsagt inn en del  vidåpne dører, men de fleste kan vel være enig i at hvilket kjønn du har ikke bør definere hvem du er som menneske og barn. Samtidig som en trygg  oppvekst bør være fri fra skam fordi  du ikke helt passer inn i samfunnets trange kjønnsrammer. Med peke- fingeren høyt hevet vil jeg minne om  at vi har en veg å gå før alle barn  av alle kjønn kan få være seg selv på  akkurat den måten de vil.

idas tips
  • Ønsker du mer kunnskap om kjønn, identitet og seksualitet blant barn og unge?

  • I så fall er du hjertelig velkom-men på Skeiv fagdag i Kulturhuset i Namsos 27 september.
  • Målet med dagen er bevisstgjøre voksne slik at vi kan gi alle barn og unge en trygg og inkluderende hverdag, hjemme, på fritida,  i barnehagen og på skolen.

  • Påmelding, info og program finner du på helsestasjon for ungdom sin facebookside og på Namsos kommune sin heimeside.

HelG Helse

Ida jobber som helsesøster i Namsos, og sitter i fagpanelet til ung.no.  Du treffer henne også i NA og på  Snapchat – helsesosterida. Ida er gift, tobarnsmor og bor på Otterøya.

Ida gansmo uldal
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