
I trygge hender

HELSESYKEPLEIERKONGRESSEN

19.09.19

 Elin Lunde Pettersen, 

Prosjektleder | Helsesykepleier

 Ann-Evy Pettersen,

Helsesykepleier i Bodø Kommune



I trygge hender

1 år



Premiere i Kristiansand 19.09.18

 Spent og stolt 
prosjektgruppe!

 Elin Lunde Pettersen

 Anna Wahlström

 Kathrine Liaklev Sellæg

 Ingrid Kristine Aspli



 Vi ønsket… 

 Vi planla…

 Vi lagde…

 …nå skal vi bringe 

den ut i livet!



Bestillingen

1. Utvikle 
informasjonsmateriale som 
helsesøstre skal bruke i sin 
veiledning av foreldre til 
barn under ett år om 
temaet vold.

2. Materialet skal hjelpe 
helsesøstre med å bringe 
temaet vold på banen 
sammen med foreldrene, 
og veilede dem.
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ERFARINGER
Ann-Evy Pettersen i Bodø kommune



Erfaring 
«I Trygge Hender»
Helsesykepleiere, jordmødre og foreldre i Bodø



Helsesykepleiere

• Godt å ha et redskap, lettere å ta opp vold og uro                                    som 
tema

• Bare positiv erfaring

• Snakker mye om tema på hjemmebesøket – greit å ta opp igjen på gruppe 
2/4 uker

• Prøvd på ulike grupper, de «eldre» er lettere å få dialog med.

• Ser foreldrene er berørte, ikke alltid noen sier noe i gruppa

• For mange spørsmål, plukker ut noen

• Lettere for foreldre å ta opp tema på andre konsultasjoner i ettertid, spesielt 
tema sinne og de negative følelsene

• Syns folk er svært positive til filmen



Jordmødre

• Viser denne til alle foreldre foreldreforberedende kurs + noen individuelle

• Gir ut linken til filmen, for liten tid å vise filmen

• Bruker ikke filmen, syns den passer best etter fødsel

• Vanskelig å få samtale rundt tema, generelt

• Mange syns filmen er sterk

• Far «fælt at noen kan filleriste barnet sitt»

• Individuelle: Vist noen utvalgte, kanskje burde den være vist til alle?



Foreldre

• Tips til hvordan roe barnet og trøste

• Bra film og vise tidlig 

• Ikke være alene om å ha det sånn – føle irritasjon/oppgitthet/nedstemthet

• Filmen treffer alle

• De prater jo ikke bare om vold, men mye om følelser som er viktig å 

normaliser /være klar over

• Ved første barn er det viktigere å viser filmen

• Flott at filmen har fokus også på krangling/ kjefting – den psykiske volden



Forts. foreldre

• Viktigst å vise at du er glad i barnet, bygge grunnleggende selvfølelse fra 

start

• Traff spikeren på hodet

• Godta at barnet legges ned legalisere/normalisere

• Trygghet – det å gjøres oppmerksom på trøst/følelser/vold

• Tankevekker

• Et viktig tema



EVALUERING

• 693 av ca. 1780 
helsesykepleiere som 

jobber på 

helsestasjonen svarte. 

• 94% kjente til 

materiellet



Hva synes dere om filmen?

 Meget god (63,6%)

 God (30,4%) → 94% 

 Meget god! Tydelig budskap.

 Relevant budskap

 Veldig bra, litt mye informasjon. Litt lang?

 Informativ med godt innhold.

 Kan oppleves «negativ» og skremmende? Vanskelig å vise om mor 
strever.

 Litt vanskelig å vise filmen når foreldre kommer opprømte og glade for 
barnet de har fått.



Med barnet i fokus!

 Våre følelser?

 Foreldrene sine følelser?

 Reaksjoner?



Blir materiellet brukt?

67% bruker det fast

 4 ukers gruppe (57,5%)

 På hjemmebesøket (31%)

 4 uker individuelt (27,3%)

 6 uker individuelt (8,5%)

 Andre konsultasjoner, eks. 

fødselsforberedende kurs

 Informasjon på hjemmebesøk, 

etterspør og samtaler om det på 

konsultasjoner

 Viser til aktuelle foreldre

33% bruker det ikke

 Arbeidsoppgaver, eks. leder, 

permisjon, vikar, sykmeldinger

 Lite ressurser

 Ikke tid til å sette oss inn i det

 Planlegger implementering 

 Benytter andre programmer

 Starter august 2019

 Jordmor bruker det



Veiledningsheftet



Journalføring

 Dokumenter i barnets journal!

 KRIPOS kan bruke det som bevis på at foreldre har sett filmen og har 
fått informasjon.



Bestillingsartikler

 T-skjorte

 Body

 Nøkkelring

 Plakat

 Hefte

 Roll-up



Viktig nettside

 www.nsf.no – Faggruppe 
Helsesykepleiere «I trygge 
hender»

 Informasjon om prosjektet

 Film på norsk m/u tekst

 Film på engelsk m/u tekst

 Veiledningshefte digitalt

 Veiledningshefte 

utskriftsvennlig

 Bestillingsskjema 

http://www.nsf.no/

