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Kjære lesere!

Vårens vakreste eventyr for helsesøstre – helsesøsterkongres-
sen – forsvant i en askesky fra Island.
Det var en vanskelig, men riktig avgjørelse å avlyse/flytte hel-
sesøsterkongressen. Å risikere at bare halvparten av de 600
påmeldte møtte opp, at forelesere ikke nådde frem eller at
folk ble askefaste når de skulle reist hjem gjorde at beslut-
ningen tross alt ble enkel å ta. Underveis og i oppfølgingen av
dette har vi lært og gjort mye som vi egentlig ikke kunne så
mye om! Nå gleder vi oss stort over at forelesere, utstillere og
deltagere vil gjøre et nytt forsøk i september, og at hotell og
alle samarbeidspartnere har vært velvillige og kun tenkt løs-
ninger og ikke problem. Dermed kan vi ønske velkommen til
kongress og generalforsamling 15.-17.september, med det
samme innholdsrike programmet som først planlagt!

Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsedirektoratet lanserte i slutten av mai en utviklingsstrate-
gi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Bakgrunnen var et
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: ”Helsedirekto-
ratet bes å utrede alternative tiltak for å styrke kapasiteten i
skolehelsetjenesten, herunder en mulig ”nasjonal minstenorm
for bemanning” og alternativt ”lokal normering” etter modell
av ”Lokal normering av legetjenester i sykehjem”. Strategien
omfatter både helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Som hovedgrep anbefales en tydeliggjøring av kravene til inn-
hold i tjenesten. Man ønsker å opprettholde en tydelig funk-
sjonsspesifikasjon i den nye helse- og omsorgsloven, samt
opprette forskrift med detaljering av kravene til konkret tje-
nestetilbud til målgruppene. Kjerneinnholdet i dagens anbe-
falte program foreslås tatt inn i forskrift.
Subsidiært anbefales normering av personellressurser. Hvis ho-
vedgrepet ikke fører frem i løpet av 3 år, skal normering vur-
deres på nytt.
Videre anbefales etablering av et forskningsmiljø, fortrinnsvis i
tilknytning til en eksisterende forskningsinstitusjon med fore-
byggende og helsefremmende fokus. Her vises det til LaH
NSFs utredningsprosjekt vedr. Nasjonalt kompetanse- og ut-
viklingssenter, og at konklusjonene i dette er i tråd med de
anbefalinger Helsedirektoratet gir.
Det tilrås at helsestasjons- og skolehelsetjenesten knyttes til
nasjonalt helsenett.
LaH NSF er fornøyde med forslagene, men hadde ønsket at
nasjonal minstenorm supplert med modeller for lokal nor-

mering allerede nå ble anbefalt innført. Vi har ikke tro på at
tydeliggjøring av krav til innhold alene vil føre frem til en re-
ell styrking av tjenesten. I kampen om kommunale kroner
blir ofte forebyggende og helsefremmende tjenester, og tjenes-
ter til barn og unge tapere. Helsestasjon og skolehelsetjenes-
ten opererer ikke med ventelister og har få akutte saker, der-
med blir det enklere å prioritere oss ned eller bort. Barn og
unges rett til helsefremmende og forebyggende helsetjenester
er lovmessig like klart forankret som retten til kurative helse-
tjenester – noe mange kommuner dessverre ikke tar tilstrek-
kelig inn over seg. LaH NSF mener derfor det er helt nødven-
dig med en tydeligere og sterkere statlig styring av disse tilbu-
dene for å sikre barn og unge de tjenester de har krav på, i
alle norske kommuner. I dag er forskjellene for store både i
forhold til tilgjengelighet og kvalitet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten – mulighetenes arena!
Jeg vil gjerne gjøre et sitat av barnesykepleier og prosjektleder
ved Statens folkhälsoinstitut i Sverige, Åsa Heimer i siste
nummer av Barnbladet (2/2010) til mitt eget - fritt oversatt
og tilpasset norske forhold: ”I helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten kan man gjøre en forskjell for barn og foreldre. Det er
her stjernene skal arbeide. De som er engasjerte og brenner
for barn og foreldre. De som vil arbeide forebyggende og som
har bred kunnskap og mye erfaring. De som er åpne for men-
neskenes ulike måter å leve på og som våger å se det sterke og
det skjøre i familien.”
I likhet med Heimer mener jeg at helsestasjons- og skolehel-
setjenesten er mulighetenes arena og en grunnpilar i folkehel-
searbeidet i Norge. Vi har en forpliktelse til å hjelpe hveran-
dre i å kvalitetsutvikle den, melde fra om mangler og avvik,
og vise for både politikere og ledere at tjenesten er verdt å sat-
se på. Det krever blant annet en levende og kontinuerlig de-
batt, noe vi forsøker å stimulere til i denne utgaven av Helse-
søstre.
Til alle kolleger som er stjerner der ute: en riktig god sommer
og ferie ønskes dere alle!

En stor takk til redaksjonskomiteen i Telemark for et inn-
holdsrikt fagblad med mye spennende lesestoff!

Kristiansund 8. juni 2010
Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
LaH-styret
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Denne artikkelen er ment å provo-
sere, bidra til ettertanke, debatt og
kanskje også nytenkning. Bakgrunnen
er reaksjoner på praksis i en del kom-
muner, samt vårt engasjement i for-
hold til oppgaver helsesøster skal iva-
reta i et stadig mer omfattende tverr-
faglig samarbeid. Vi er mange som
spør oss om helsesøstre er i ferd med
å ”flagge ut” egen tjeneste, og kompe-
tanse.

Tverrfaglighet er et gode og en nød-
vendighet i en kompleks virkelighet
som den vi møter innenfor helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. En lang
rekke modeller for systematisk tverr-
faglig samarbeid rundt barn og unge
prøves ut i norske kommuner, og fel-
les for de fleste er at helsesøster har
en sentral rolle. Parallelt foregår det
omorganiseringer og sammenslåinger
av både tjenester og kommuner, og
ledelse av helsestasjons- og skolehel-
setjenesten overlates ofte til personer
uten faglig ståsted innenfor helse-
fremmende og forebyggende arbeid.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
er under utvikling i form av stadig
nye oppgaver og ansvarsområder; en
utvikling vi må forvente vil fortsette i
årene fremover. Her kan nevnes HPV-
vaksine, oppfølging av for tidlig fødte,
overvekt og fedme, veiing og måling,
avvergelse av kjønnslemlestelse og
tvangsekteskap, økt innsats for to-
bakksforebygging, oppgaver som føl-
ge av samhandlingsreformen med
mer.

Dette totalbildet gjør at vi må se på
helsesøstertjenesten som den mest
sentrale delen av helsestasjons- og

skolehelsetjenesten i lys av både for-
tid, nåtid og fremtid.
Helsesøster har en unik kombinasjon
av sykepleierutdanning og spesialut-
danning. Vi er den eneste profesjonen
som har en spesialutdanning spesifikt
rettet mot målgruppen barn og unge
0 – 20 år, på arenaen helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, på området helse-
fremmende og forebyggende arbeid.
Det er denne unike kombinasjonen
som blant annet ligger til grunn for
LaH NSFs arbeid for å få en myndig-
hetsgodkjent spesialistgodkjenning av
helsesøstre - som først og fremst vil
innebære enda bedre tjenester til mål-
gruppen, gjennom et system for etter-
utdanning, veiledning og resertifise-
ring av helsesøstre, og også en tittel-
beskyttelse.

Det er imidlertid grunn til å spørre
hvilken tro helsesøstre har på egen
kompetanse, når vi i stadig økende
grad gir fra oss oppgaver uten å vur-
dere om vi dermed også gir slipp på
egen profesjon. Vi ser tendensen til at
helsesøstre gir slipp på tradisjonelle
oppgaver, enten med argumentet at
andre kan det bedre eller at det skal
frigi tid til andre, ”viktigere” oppga-
ver. Har vi i tilstrekkelig grad tenkt
over de langsiktige konsekvensene av
en slik utvikling? Hvis barnehagen
skal ta 2- og 4årskontroller, tannpleier
skal snakke om og følge opp tannstell,
ernæringsfysiologen skal håndtere det
som omhandler kosthold og ernæ-
ring, fysioterapeuten ta seg av moto-
rikk, logopeden språk, psykologen
psykisk helse osv. osv., hva skal da
helsesøster gjøre? Vaksinere, og til
nød veie og måle?
Satt på spissen: er vi med fire års høy-
skoleutdanning og gjerne flere etter-
og videreutdanninger i tillegg, kun
kompetente til å vaksinere barn og

unge, og ellers henvise videre til an-
dre?

Det er grunn til å minne om at helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten er en
normalarena med i hovedsak friske
brukere; barn, unge og foreldre. Vi
skal med vår spesialkompetanse i hel-
sefremming og forebygging bidra til
at disse bevarer helsen, utnytter sine
ressurser og opplever god livskvalitet.
Vi skal selvfølgelig gjennom riktige
kartleggingsmetoder og tiltak også bi-
dra til å finne og hjelpe de med spesi-
elle behov så tidlig som mulig.
Norsk helsevesen står overfor store
utfordringer i forhold til fremtidige
ressurser, både i forhold til økonomi
og personell. Er det da riktig å utvikle
en normalarena til en stadig mer
fragmentert og spesialisert tjeneste,
hvor psyke og soma splittes opp, kart-
legges og behandles stykkevis og delt
fremfor helhetlig? Skaper vi bedre
helse på den måten, og skaper vi mer
effektive og økonomiske helsetjenes-
ter på den måten? Vi mener nei. Den-
ne utviklingen burde i langt større
grad vært styrt, og vi mener at den il-
lustrerer behovet for et nasjonalt
kompetanse- og utviklingssenter for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Det er også grunn til å minne om at
taushetsplikten står under press i et
stadig mer tverrfaglig system.
Det er ikke så enkelt som man kan
forledes til å tro at man kan dele alle
opplysninger fordi man er organisert
i samme enhet, eller fordi man har
innhentet samtykke. Samtykke kan
lett bli en illusorisk rett når man som
forelder der og da må si nei til å ha
for eksempel en førskolelærer med
inn i en helsesamtale om eget barn.
Hvor enkelt er det som forelder å ”av-
vise” ikke-helsepersonell når tilbudet
om felles konsultasjon presenteres

TIL DEBATT
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som til det beste for barn og familie,
og hjelpere?
I hvor stor grad reflekterer vi over at
enkelte av de nye modellene faktisk
innebærer brudd på lovverk, forskrif-
ter og veiledere?

Helsesøster verken kan eller skal gjøre
alle oppgaver i forhold til barn og
unges helse alene, men vi skal gjøre
det vi faktisk har kompetanse på og
som er samfunnsøkonomisk klokt.
Helsesøster skal ha kommunikasjons-
og relasjonskompetanse, kunne barns
motoriske, språklige og mentale ut-
vikling, skal ernærings- og amme-
kunnskap, kunnskap om tannstell og
tannhelse, språk og motorikk osv. osv.
i tilstrekkelig grad for å ivareta det
store flertallet av godt nok funge-
rende barn og foreldre. Videre skal
helsesøster ha tilgang på og beherske
de nødvendige kartleggingsverktøy-
ene for å finne den andelen som har
behov for ekstra oppfølging, enten

den skal ivaretas av helsesøster eller
andre profesjoner. Vi skal også kjenne
lovverket og våre styringsdokument
slik at vi ikke går inn i modeller som
innebærer brudd på pasientrettighe-
ter og taushetsplikt, og vi må kunne
forvente at helsesøster har en kritisk
reflekterende holdning til egen og an-
dres rolle og funksjon overfor barn,
unge og deres foreldre. Ikke minst
skal helsesøster ivareta en helhetlig
tilnærming til barnet, den unge og til
familien.

Når skolen skal styrkes, skal den styr-
kes med flere og bedre lærere. Når
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
skal styrkes, skal den styrkes med alle
andre faggrupper enn helsesøstre, el-
ler ved at vi overlater oppgaver til an-
dre.
Hvorfor er det slik? Er det fordi andre
har for liten tro på vår faktiske kom-
petanse? Eller er det primært fordi vi
selv har for liten tro på hva vi kan, og

ikke klarer å formidle vår kompetanse
i de rette fora?
I så fall har vi oss selv å takke om hel-
sesøstertjenesten dør ut.
La oss sammen sørge for at helsesøs-
tertjenesten består, videreutvikles og
styrkes – ikke først og fremst for vår
egen del, men for at vi også i fremti-
den skal utgjøre et kompetent grunn-
fjell i det kommunale helsetilbudet
for barn, ungdom og deres foreldre!

Litteratur:
IS-1154 Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr.

450, Helsedirektoratet
IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og

skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet
Helsesøstre 1-2010
Brev fra Helsedirektoratet av 2.2.2009 vedr. for-

søk med 2- og 4årskontroller lagt til barne-
hager

Brev fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag av
17.12.2009 vedr. dokumentasjonssystem for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Juss for helsesøstre, Eilertsen Bjørnar 2009

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne-Britt Johansen, helsesøster, Flykt-
ningehelseteamet, Trondheim kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I forrige nummer av helsesøsterblan-
det leste jeg artikkelsen om 4 års kon-
sultasjonen i bydel Østbyen, Trond-
heim kommune.

Det er med overraskelse jeg leser den-
ne artikkelen. Hvorfor gir vi helsesøs-
tre fra oss store deler av ansvaret vårt?
Har vi ikke tro på at vi gjør en god
jobb? Er det klager fra brukerne som
gjør at vi fraskriver oss oppgaver? Har
ikke vi helsesøstre alltid vært dyktig
på samarbeid? I Trondheim kommu-
ne har vi en organisering som tilsier
at samarbeid med PPT ved tvil om
barnets språk skulle være enkel, da
både helsestasjon og PPT er organi-
sert i samme enhet.

Hvor mange ansvarsgrupper har vi
helsesøstre vært med på å danne i
årenes løp?
I mange år har vi etterlyst redskaper
til bruk i de diverse konsultasjoner.
Språk 4 ble utviklet for bruk i helse-
stasjon av helsesøster.
Det er en systematisk språkobserva-
sjon ved 4 års konsultasjonen.

På helsestasjonen er det allerede en
pålagt oppgave å kartlegge barnas
kommunikasjon og språk (Sosial og
helsedirektoratet: nasjonale faglige
retningslinjer. Retningslinjer for
undersøkelse av syn, hørsel og språk
hos barn 06/2006 IS-1235).
Både barnehagene og PPT har sine
retningslinjer å følge.
Alle tjenestene har i sine retningslin-
jer klare pålegg om tverrfaglig samar-
beid for å gi støtte til barn og forel-

dre. I forbindelse med at Språk 4
kom fikk vi en mer systematisk kart-
legging av barnets språk på helsesta-
sjonen.

Det vi helsesøstre har fått opplæring
og veiledning i siden 2006 blir nå i
bydel Østbyen gitt som en 2 timers
undervisning til pedagogene for at de
skal gjøre Språk 4 kartlegginga. I vei-
ledningen til Språk 4 står det at kart-
legginga skal gjøres av helsesøster og
ikke av pedagog. (De har sine verk-
tøy).

I Hamar kommune ble det igangsatt
et prøveprosjekt med 2 og 4 års kon-
sultasjonen i barnehagene. Begrun-
nelsen var at da fikk helsesøster mer
tid til å jobbe med psykisk helse hos
barn.

I brev fra Helsedirektoratet 02.03.09

TIL DEBATT
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til Landsgruppen av helsesøstre NSF
ang. prosjektet i Hamar kommer det
fram at det ikke ble mer tid til arbeid
med psykisk helse. Konklusjonen i
helsedirektoratet brev er: ”: Helsedi-
rektoratet kan vanskelig se at barne-
hagepersonale som helsepersonellets
medhjelpere vil kunne foreta de nød-
vendige vurderinger av barnas psykis-
ke og fysiske helse ved 2 og 4 års kon-
sultasjonen i helsestasjonstjenesten.
Helsedirektorat påpeker for øvrig at i
tråd med statlige føringer og lovverk
skal helsestasjonen ha et helsefrem-
mende og forebyggende fokus. Di-
rektorat ser det ikke som en ønskelig
utvikling at man endrer helsestasjo-
nens profil og målsetting som å være
et lavterskeltilbud for alle barn 0-20
år til en tjeneste bare for barn med
ekstra behov. Helsedirektoratet øn-
sker å profilere og opprettholde helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten som
en helsefremmende og forebyggende
tjeneste for alle barn.”.

Jeg ser at et av argumentene er at bar-
na viser større trygghet i kjente omgi-
velser, det er nå helt klart for alle.

Men er ikke det å komme inn på en
helsestasjon sammen med enten mor
eller far som er en trygg person også
en observasjon? Eller skal barnet i
framtiden bare ferdes på kjente are-
naer?
Jeg kunne ha tenkt meg å få en over-
sikt over kostnadene ved pilotprosjek-
tet i bydel Østbyen. Hva koster det
for helsesøster å forflytte seg, trans-
portutgifter og etterregistre-
ring/dobbelregistrering? Hva om bar-
net har behov for en hørselstest, jo da
må en sette av time på helsestasjonen.
Et spørsmål til, hvordan er tilgjenge-
ligheten på helsestasjonen når helse-
søster skal ut i barnehagene? Har
mange tanker rundt det, men får
komme tilbake til det senere.

Hvorfor er det blitt slik i Trondheim
kommune? I Trondheim kommune
har vi en Barne- og familietjeneste
som helsesøstertjenesten er en del av.
Denne er organisert under oppvekst.
Forebyggende og helsefremmende
helsearbeid er fraværende i lederavta-
lene. De fleste lederne i Barne- og fa-
milietjenesten har ingen helsefaglig

bakgrunn. Her er det pedagogene
som rår.
Derfor må jeg si at jeg ble lei meg da
jeg så at helsesøstrene ikke lenger skal
gjøre Språk 4 i helsestasjonen. Ser vi
ikke faresignalene om at vi er på tur
ut, mange andre yrkesgrupper vil ha
jobben vår. Hvor blir det da av det
helsefaglige perspektivet? Har ikke
barna krav på det, – jo det har de i
følge lovverket! Vi helsesøstre må stå
samla for å ivareta barnas helse. Vi
må slutte å tro at andre jobber for oss
lenger slik som smittevernoverlegene
gjorde i forrige århundre.

Jeg må komme med ett ønske til.
Hvordan skal vi få brukerne til å si
hva de ønsker av helsesøstertjenesten?

Litteraturlise:
Horn, Erna og Dalin, Astrid: Kartlegging med

Språk 4
Dalin, Astrid og Strand, Ellen: Språk 4. Hvor-

dan ta kartleggingsverktøyet i bruk?
Helsedirektoratet: Brev av 02.03.90 til Lands-

gruppen av helsesøstre.

TIL DEBATT

HELSESØSTRE – NR. 2-20108

Luftig i Telemark –
her fra Tokke med
utsyn over Dalen.

Foto:
Jørgen Kasin.
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Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 20. april 2010
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Kjære helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dette er en bekymringsmelding fra helsesøsterstudenter ved Høyskolen Diakonova. Vi er svært bekymret for iva-
retakelsen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene og retter derfor denne henvendelsen til
deg. Kommunehelsetjenesteloven legger føringer for helsesøstres arbeid, men vi studenter har erfart ute i praksis
at anbefalingene i veilederen ikke følges. Årsaken ligger i nedbemanninger, nedskjæringer samt nye arbeidsoppga-
ver. Kommunenes nedprioritering av forebyggende arbeid gjør at helsesøstre ikke kan utføre det arbeidet de er ut-
dannet til, og ansatt for å gjøre. Vi frykter at dette kan gå ut over den faglige forsvarligheten.

Det har de siste årene vært lagt politiske føringer for å styrke helsesøstertjenesten, men kommunene følger ikke
opp dette. Det er store sosioøkonomiske ulikheter i landet, som igjen fører til sosiale ulikheter i helse. Vi vet at
dere politikere ønsker å ta tak i dette og at dere leter etter riktige grep for å endre disse ulikhetene. I St. melding 20
(2006-2007) ”Nasjonale strategier for å utjevne sosiale forskjeller” trekkes forebyggende helsetjenester frem som en
strategi. Vi vil peke på helsestasjonen som en viktig aktør. For å kunne utjevne forskjellene må man starte tidlig,
og på helsestasjonen treffer vi nesten 100 % av nye foreldre og deres barn. I følge Verdens helseorganisasjons rap-
port De harde fakta kan risikofaktorer reduseres gjennom bedre forebyggende helsetjenester for mor og barn og
ved forbedring av kunnskapsnivået hos foreldre og barn. Helsestasjonen skulle derfor være et område for satsing,
ikke nedprioritering! I samhandlingsreformen legges det opp til at forebyggende helsearbeid styrkes og regjeringen
ønsker en sterkere kommunal folkehelseinnsats. Dette ser vi frem til, men da må midlene øremerkes til dette for-
mål. Som helsesøsterstudenter opplever vi dagens situasjon bekymringsverdig. I stedet for en styrking av det fore-
byggende arbeidet opplever vi at mange kommuner og bydeler reduserer tilbudet. Konkrete observasjoner ute i
praksis er at lovpålagte konsultasjoner går bort. Godt dokumenterte forebyggende tiltak som grupper til barn
rammet av skilsmisse og screening av kvinner for å oppdage fødselsdepresjon må vike. Det settes i gang massevak-
sinering ved enkelte helsestasjoner i stedet for individuelle konsultasjoner for å spare tid. Barselgrupper og fødsels-
forberedende kurs utelates. Konsekvensene kan bli store, men de synes ikke med en gang. Effekten av forebygging
er vanskelig å dokumentere og konsekvensene av uteblitte tiltak merkes først på lang sikt. Hvorfor la små proble-
mer utvikle seg til å bli store når vi har et godt fungerende system med gode virkemidler?

Det er stort arbeidspress på de få helsesøstre som skal favne alle arbeidsoppgavene. De helsesøstrene som jobber
opp mot ledelsen i kommunene kommer ingen vei fordi det er ingen midler å hente. De får stadig beskjed om å
kutte ytterligere i stedet for å styrke tilbudet. Det trengs rett og slett øremerkede midler til forebyggende tiltak ret-
tet mot helsestasjon og skolehelsetjenesten.

I St. melding nr 16 ”Resept for et sunnere Norge” er barn og unge nevnt som en sentral målgruppe for folkehelsear-
beidet fordi mye av grunnlaget for senere helse og helsevaner legges tidlig i livsløpet. Det er økende forekomst av
hjerte- og karsykdommer, diabetes og psykiske sykdommer. Det høye sykefraværet er en økonomisk belastning på
samfunnet. Løsningen kan være å satse på oss helsesøstre. Samhandlingsreformen skal styrke det helsefremmende
og forebyggende arbeidet i primærhelsetjenesten med fokus på lavterskeltilbudene. Helsesøsters arbeid på helsesta-
sjon og i skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med omfattende dekningsgrad i befolkningen. Helsesøstre har
med sin bakgrunn som sykepleiere og videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid, spesial-
kompetanse i å drive bred forebygging og helsefremmende arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Vi
arbeider med helsebringende strategier til hele befolkningen, men samtidig spisser vi forebyggingsaspektet mot

Helsesøsterstudenter v/Høyskolen Diakonova
Linstows gate 5, 0166 Oslo
E-post: annmagrit@hotmail.com/jhoanaws@gmail.com

Ann-Magrit Lona
Elin Moskvil
Mona Haugsvær
Ingrid Maria Ødegården
Jhoana Wage Selmer
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mer utsatte grupper. Dette krever tid og ressurser. Stadig omdisponering av midler i kommunene samt nedskjæ-
ringer fører til at det er flere helsesøstre som er uten jobb. De som er i jobb blir samtidig stadig tilført flere ”må-
oppgaver” uten at flere årsverk og ressurser blir tilført.

Vi undrer oss om dere politikere egentlig vet hva vi helsesøstre kan gjøre? Vet dere egentlig hvilken ressurs helse-
søstre kan være for samfunnet?

Vi kan:
• Formidle støtte og råd til familier i forbindelse med barselomsorg, barneoppdragelse, amming, søvnproblemer,
ernæring og samliv.

• Kartlegge de kvinnene som lider av fødselsdepresjon og sette i gang tiltak for å sikre mors og barnets psykiske
helse i en viktig fase av livet.

• Oppdage skjevutvikling tidlig for å sette inn tiltak som kan redusere komplikasjoner.
• Se familier som trenger ekstra støtte på et tidlig tidspunkt gjennom arbeidet på helsestasjonen.
• Oppdage omsorgssvikt.
• Hjelpe familier til å bygge sosiale nettverk.
• Koble inn tverrfaglige instanser til de familiene som måtte trenge det.
• Være en nøytral person som elever kan komme til med tanker, spørsmål og eventuelle problemer som verken
foreldre eller lærer kan være – siden vi ikke skal sette karakterer eller drive oppdragelse.

• Sette i gang tiltak for å forhindre selvmord, selvskading og spiseforstyrrelser blant ungdom.
• Hjelpe og støtte ungdom som er skoletrøtte og sette i gang tiltak slik at de ikke dropper ut av skolen.
• Bidra med samtaler ved mobbeproblematikk både til den som blir mobbet og den som mobber.
• Bidra med informasjon om ulike sykdommer, pubertet, graviditet og seksualitet.
• Bidra til å oppdage de barna som er ekstra utsatt for over- og undervekt og som eventuelt trenger ekstra oppføl-
ging i forhold til kost og livsstil.

• Sette i gang ulike samtalegrupper for barn med spesielle utfordringer i hverdagen som skilsmissegrupper, barn
av psykisk psyke, ungdom med lav selvtillit, barn med atferdsforstyrrelser.

Elever, foreldre, barnevern og barneombudet snakker varmt om helsesøstrene. Alle sier at helsesøstre er viktige.
Alle sier at helsesøstre må det satses på. Mange sier at uten helsesøster ville de ikke fått hjelp. Og hadde det ikke
vært for helsesøster hadde de ikke kommet seg gjennom ungdomstiden. Vi synes det er på tide at brukeren blir
hørt.

Vi oppfordrer helseministeren til å ta denne bekymringsmeldingen alvorlig. Som helsesøsterstudenter kan vi ikke
godta den situasjonen som er i dag. Den nedprioriteringen av helsesøstre som har utviklet seg i landets kommuner
er alvorlig. Grunnlaget for et sunt og godt liv legges tidlig. Som helsesøsterstudenter vet vi at helsesøstre kan bidra
til å forebygge mange av de utfordringene samfunnet står overfor. Vi er en gruppe helsesøsterstudenter proppfull
av energi og ideer, kreativitet og optimisme som gleder oss til å ta fatt på store oppgaver. Men vi opplever at vi
kjemper mot noen som er større og sterkere enn oss. Politikere og kommuner som ikke har forståelse for og ser
nytten av forebygging. Vi ber helseministeren satse sterkere på tiltak som allerede eksisterer og fungerer! Forebyg-
ging tar tid, og det krever sammensatt innsats fra mange instanser. Helsesøstre alene kan ikke redde helse-Norge,
men vi kan bidra til å bedre barn og unges psykiske og fysiske helse og på den måten redusere utgiftene til den ku-
rative delen av helsevesenet på lang sikt. Men forebygging er heller ikke gratis så tjenesten må tilføres ressurser!

Så, kjære helseminister, vi håper på et konstruktivt svar på hva du vil gjøre med vår bekymring?

Med vennlig hilsen,

Ann-Magrit Lona
Elin Moskvil
Mona Haugsvær
Ingrid Maria Ødegården
Jhoana Wage Selmer
– Helsesøsterstudenter ved Høyskolen Diakonova

Kopi til:
Statsminister Jens Stoltenberg, Regional-
og kommunalminister Liv Signe Navarsete,
Barneombud Reidar Hjerman og
Aftenposten.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Signe Bråstøyl, faggruppeleiar i Tele-
mark 2007–2009
signebra@telefiber.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstergruppa i Telemark arran-
gerar kvart år to samlingar, ei i sam-
band med årsmøte som består av to
fagdagar med overnatting på Solstua
på Lifjell der vi har årsmøte på etter-
middagen 1. dag med påfølgende
middag.
De tenker kanskje at å arrangere to
dagar krev mykje arbeid. Fagdagar
med årsmøte er det stort sett styret
som har ansvar for. Vi delar inn opp-
gåver oss i mellom, samt at vi set opp
arbeidsfordelingsplan for alle på-
meldte, slik at alle må ta sin del i lø-
pet av desse dagane.

Solstua er ei fjellstove og har frå 2 til
4 senger på kvart rom i tillegg er det 3
leilighetar med plass til 4 – 6 i kvar.
Dette medfører at vi må dele rom,
men det har gått svært greit. Romfor-
deling gjer styret kvelden før dei an-
dre kjem og dette vert hengt opp sa-
man med arbeidfordelinga i gangen,

slik at alle ser dette når dei registrerar
seg ved ankomst.
Vi har fått svært gode tilbakemelding-
ar på desse dagane, både på fagleg og
sosial del.

Den 2. samliga foregår på sommaren
som regel 1. veka i juni. Denne går på
rundgang i dei ulike kommunane.
Den enkelte kommune tek på seg an-

svar for heile arrangementet, styret
har kun ansvar for økonomi og evt
koordinering. Ved å la arrangementet
gå på rundgang i fylket tenker vi at
alle våre helsesøstre vil føle tettare til-
knyttning til helseøstergruppa og fø-
ler eit større felleskap. Vi er mange,
sjølv om det ikkje følast slik av og til,
då vi ofte jobbar aleine ute i felten.
Små kommunar med få helsesøstre
kan evt slå seg saman for å arrangere
fagdag.
Ved å reise på besøk til kvarandre,
vert vi og godt kjent i fylket.

Vi har alltid hatt høg fagleghet på
desse samlingane, samt litt kultur og
mykje sosialt samvær. Vi ser på dette
som svært viktig nettverksbygging og
utvikling av helsesøsteridentitet.
Vi har eit godt samarbeid med kom-
mersielle aktørar som bidreg både
økonomisk og fagleg.
Kankje kan dette vera til inspirasjon
for andre fylker i korleis drive fagleg
utvikling, nettverksbygging og styr-
king av helsesøsteridentiteten.

Tydeleg, modig og stolt.

LAH TELEMARK – ARBEID IHT. FAGLEG
UTVIKLING OG HELSESØSTERIDENTITET

Signe Bråstøyl.

Helse-
søstrer
under
samling i
Vinje
sommaren
2008.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Liv Hauglin Kåsin, Ledende helsesøster,
Tokke kommune
liv.hauglin.kaasin@tokke.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tjenestemottakerne våre har nytte av
at Helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten er en tydelig aktør i den kommu-
nale hverdagen, både som utøver av
egne tjenester og som aktiv i tverrfag-
lig samarbeid. Forebyggende helsear-
beid må sloss for kommunale kroner
med store kostnadskrevende virksom-
heter og trenger en tydelig posisjon i
organisasjonen for oppnå ønska re-
sultat. Å stå i den utfordringen som
leder er svært interessant, men kan
være utrolig utfordrende og ensomt.
Ledende helsesøstrer fra de 18 kom-
munene i Telemark har derfor et fel-
les forum som møtes midt i fylket.
Det styrker identiteten. Vi utveksler
erfaringer, tidligere mer på arbeids-
måter og nå mer på satsingsområder,
metoder, kvalitet, organisering, le-
delse, økonomi, planlegging og rap-
portering. Nye ledende helsesøstrer
får en møteplass med erfarne og til-
gang til et kontaktnettverk. Fylkes-
dekkende tjenester inviterer seg til
møtene våre, som f. eks. Føde- og
barselavdeling, tannhelsetjenesten og
fylkesmannen. Vi har invitert f. eks.
leder ved barne- og ungdomsklinik-
ken, og invitert oss til barnehabilite-
ringstjenesten. Opptrappingsplanen
for psykisk helse var en gjenganger.
Samhandlingsreformen med fokus på
barn- og unge var tema når sam-
handlingssjef ved Sykehuset Tele-
mark, klinikksjefen ved barne- og

ungdomsklinikken og seksjonsleder
for barne- og ungdomspsykiatrisksek-
sjon ble invitert. Folkehelseprogram-
met for Telemark er god samarbeids-
partner, spesielt med prosjektet: Hel-
sefremmende skoler. Gruppa av le-
dende helsesøstrer er styringsgruppe
for pågående prosjekt: Den gode sko-
lehelsetjenesten, finansiert av Folke-
helseprogrammet. Adresselista vår
blir kontinuerlig oppdatert, og er
etterspurt fra ulike instanser for ut-
sending av nyttig informasjon.
Møteforumet blir ikke bedre enn det
vi gjør det til sammen. Det er ikke
satt av annen ressurs enn den vi bru-
ker på møtet. Oppgaver som leder og
referent går på omgang. Arbeidstid og
reise dekker hver kommune. Gruppa
må drives med minst mulig ressurs til
administrasjon og mest mulig til fag-

lig innhold. Utveksling via e-post er
utrolig effektivt. Vi har utarbeidet re-
gler for møtet som vi finpusser etter
behov. De sier mye om rammen for
møtet, og hjelper oss til å holde hver-
andre i øra.

Regler for møte i Nettverk av
ledende helsesøstrer i Tele-
mark
• Møtet avholdes minst 3 ganger år-
lig.

• Ledende helsesøster møter. Ved for-
fall sørger hun for stedfortreder.

• Det utarbeides møteplan for neste
år på siste møtet i året med datoer,
temaer, møteleder og referent. Mø-
teplanen revideres ved behov i hvert
møte.

• Om møteleder eller referent er for-
hindret fra å møte har vedk. selv

NETTVERK AV LEDENDE HELSESØSTRE
I TELEMARK

– SAMMEN SÅ VEIER VI FLERE TONN

På bilde ser vi bakerst fra ve: Tove Neset-Nissedal kommune, Elisabeth Heimdal-
Bamble, Åshild Bergstøl- Notodden, Gunhild Kåsa Dehli-Bø i telemark, Ingrid Elisa-
beth H Sørhaug-Siljan kommune, Helga Kårevik Tveit- Fyresdal kommune, Bjørg Go-
tehus- Seljord kommune, Irene Tangen- Kragerø kommune.
Nederst til venstre: Bibbi Tveito - Vinje kommune, Liv Hauglin Kaasin - Tokke kom-
mune, Marianne Borgen - Skien kommune, Janne Gunnerud Ljosåk -Nome kommu-
ne, Lillian Olsen Opedal - Sauherad kommune.



FAGUTVIKLING OG KVALITET

HELSESØSTRE – NR. 2-2010 13

ansvar for å skaffe stedfortreder.
• Om noen vil ha opp en sak til neste
møte som ikke er avtalt i møtepla-
nen, skal saken meldes møteleder
seinest 2 uker før aktuelle møte.

• Fylkesmannens helseavdeling deltar
på møtene etter avtale. Møteleder
har ansvar for å kalle inn aktuell
fagperson f.eks. Folkehelserådgiver.

• Møteleder informerer leder i Helse-
søstergruppa i Telemark om møtet
for ledende helsesøster og tar med
saker som styret ønsker vi skal drøf-
te og vise versa.

• Fast post: 1 time inforunde der alle
møtedeltakerne kan ta med seg nytt
og nyttig fag- og lederstoff og aktu-

ell informasjon for å dele med seg i
møtet.

• Fast post: ½ time info om prosjek-
tet: ”Den gode skolehelsetjenesten”,
så lenge prosjektet varer.

• Møteleder sender sakliste på e-post
senest 1 uke før møtet.

• Nome har ansvar for møtelokale.
Fast møtested: Ulefoss helsesenter –
helsestasjonen. Vi tar med mat eller
handler oss mat på Ulefoss-senteret
selv.

• Alle må gi beskjed ved forfall på
SMS eller e-post til møteleder, se
møteplan.

• Oppdatert møteplan med dato, mø-
teleder, referent og tema for neste

møte blir sendt med som vedlegg til
referatet.

• Adresselista oppdateres i hvert møte
og sendes med som vedlegg til refe-
ratet.

• Referat fra møtet sendes i tillegg til
alle ledende helsesøstrene til leder
for LaH Telemark.

Som med mye annet i livet, har det
også gått opp og ned for denne grup-
pa. Det er hva vi gjør for å lykkes,
som er viktig. Møteforumet lever for
tida i beste velgående. Om andre fyl-
ker er interessert i mer informasjon ta
kontakt:
liv.hauglin.kaasin@tokke.kommune.no

”
”På gata”

Hva forbinder du med helsesøster?

Arne Vinje, ordførar
i Vinje kommune i
Telemark:
Helsesyster er nokon
som er flinke og har
mykje omsorg, og
som gjer det tryggare
å vera sjuk. Det er eit
viktig fag.

LiseWiik, ordfører i Notodden
kommune:
Hva jeg forbinder med helsesøs-
ter:
En hyggelig og trygg kvinne
som kom på hjemmebesøk til
meg noen dager etter at jeg
hadde fått et nytt barn. Hun
hadde tid til å lytte til min glede
og til mine bekymringer og ga
positiv støtte.
Jeg husker også med glede be-
søk på helsestasjonen der mine
barn fikk vaksiner, ble målt og
veiet, og framfor alt beundret.
For meg har også helsesøster
hatt stor betydning i skolen der
elever i ulik alder har fått til-
gang til en profesjonell voksen
med kompetanse til veiledning i
vanskelige spørsmål.

Olav Tho, ordfører Hjartdal kommune:
"Frå eiga skuletid (for lenge sidan) hug-
sar eg helsesystera som ein blid og hyg-
geleg person, som kom inn i klasserom-
met ein sjeldan gong, noko som opplev-
dest som ei fin avveksling i skulekvarda-
gen.
Det var helst pirket-prøve eller vaksine-
ring som skulle utførast, og ein sjeldan
gong helseundersøking (kroppen).
No trur eg framleis at helsesystera er ein
hyggeleg person, men eg veit at ho har
viktige oppgåver knytt til dei heilt min-
ste og opp mot vaksen alder. Ho blir
derfor ein viktig samarbeidsperson i
høve foreldre / barnehagar / skular /
barnevern / NAV, ja kommunen i det
heile.
Det gjeld førebygging/det helsefrem-
jande/det skadebøtane for mange."

Ole-Kristian Holtan, ordfø-
rer i Siljan:
- Det første jeg tenker på er
”rispa” på skolen, en trau-
matisk opplevelse i barn-
dommen.

- Helsesøster i dag er et vik-
tig bidrag i folkehelsear-
beidet. Helsesøster har før-
stehåndskontakt med barn
og ungdom, og kan gi råd
og veiledning til dem som
trenger det.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Janne Gunnerud Ljosåk, prosjektansvar-
lig og ledende helsesøster i Nome
Kommune
janne.ljosok@nome.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentasjon
Hvordan få til en handlekraftig og
operativ skolehelsetjeneste, med ut-
gangspunkt i tjenestens forskriftsfe-
stede oppgaver, nasjonale føringer og
lokale behov? Hvordan sike at elever
ved grunn- og videregående skoler i
Telemark skal oppleve en god skole-
helsetjeneste, og et resultat av opp-
trappingsplanen for psykisk helse og
nasjonal helseplan? Forum for le-
dende helsesøstre i Telemark ønsket å
gjøre noe med dette, og resultatet ble
prosjektet ”Den gode skolehelsetje-
neste i Telemark”.

Målsettingen var å klargjøre kriteri-
er for den gode skolehelsetjenesten,
jf forskriften, og hva slags ressurser
som skulle til for å oppfylle kriteri-
ene. Det skulle videre utarbeides en
modell med konkretisering av krite-
rier, som kunne nyttes i ulike kom-
munetyper i fylket.

Prosjektet oppfylte kravene til bruk av
regionale midler, og Telemark fylkes-
kommune støtter prosjektet med
10 000 kroner. Kommunene i Tele-
mark bidrar med arbeidsinnsats til-
svarende prosjektstøtten. Dette finan-
sierer en prosjektleder i 10 % stilling.
Det har vært ønskelig å strekke pro-
sjektet ut i tid, for å gi rom for pro-
sesser i alle kommuner.

Søknad om prosjektmidler ble be-
grunnet med at helsestasjonen og
skolehelsetjenesten hadde vært et
satsningsområde i opptrappingspla-
nen for psykisk helse 1999-2010 (1),
men at målene ikke var nådd når det

gjaldt styrking av tjenesten slik det
var forventet. Nasjonal helseplan har
også pekt ut skolehelsetjenesten som
et fortsatt satsningsområde i forbin-
delse med viktige tiltak for å sikre so-
sial utjevning(2). Forum for ledende
helsesøstre i Telemark har hatt fokus
på kriterier for en god skolehelsetje-
neste, og arbeidet med dette startet
for alvor i september 2007. Arbeidet
var tidkrevende, og for å få framdrift
og resultater, var vi avhengig av en
stillingsressurs. I prosjektgruppen sit-
ter de ledende helsesøstre i Telemark,
og undertegnede er prosjektansvarlig.
Som prosjektansvarlig er jeg en del av
en arbeidsgruppe, som i tillegg består
av 3 helsesøstre fra ulike kommuner i
fylket.

Bakgrunn
Over år har kapasiteten i tjenesten
vært lav. Oppgavene har endret seg,
og nye oppgaver har kommet til, uten
at andre har blitt tatt vekk.

Selv i en periode med så stort fokus
på psykisk helse og øremerking, var

det likevel flere ledere som måtte job-
be iherdig med å dokumentere beho-
vet for de stillingene de allerede had-
de. Noen mistet stillinger, andre økte
bemanningen. Satsningen innfridde
ikke de forventningene vi hadde til
styrking av tjenesten. Noen ledere ut-
trykte sin bekymring til Fylkesman-
nen, men erfarte at kommunene har
stor råderett over bruken av egne
midler. Det var lite de kunne bidra
med, så lenge kommunene kunne do-
kumentere at 20 % av midlene gikk
til barn og unge. Fylkesmannen øn-
sket imidlertid ikke å gå inn i kom-
munens prioritering innenfor mål-
gruppen barn og unge.

Selv om regjeringen har sørget for en
betydelig økning i kommunens frie
inntekter i 2010, ser det likevel ut som
mange kommuner ikke prioriterer ut-
bygging av skolehelsetjenesten.

Det er ingen normering for kommu-
nens innsats innen skolehelsetjenes-
ten. Tjenesten har vært prioritert lavt
i konkurranse med andre deler av
kommunal helsetjeneste over hele
landet. Dette gjør at sammenligninger
med andre kommuner, sier lite om
ressursbruk i forhold til behov og
nytte.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har
uttalt at skolehelsetjenestens kapasitet
er bekymringsfull, og at bemanning-
en i skolehelsetjenesten minst bør do-
bles før kapasiteten er tilfredsstil-
lende(3). I forbindelse med lansering-
en av Folkehelsepolitisk rapport uttal-
te helsedirektøren at mangel på skole-
helsetjeneste ikke synes i ventelister,
og at vi derfor bør vurdere tiltak for å
styrke kapasiteten. Det ble poengtert
at skolehelsetjenesten mange steder er
marginalisert(4).

”DEN GODE SKOLEHELSETJENESTEN
I TELEMARK”

Janne Gunnerud Ljosåk.
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I en artikkel i avisen Varden juli 2009,
forteller elev- og lærlingombudet i
Telemark at han har snakket med de
fleste elevrådene og at alle ønsker mer
helsesøster tilstede på skolen. Han vi-
ser til LaH sin normering fra 2001, og
at ingen skoler i Telemark oppfyller
dette. Elevrådsleder ved Skien vgs øn-
sker at det satses mer på helsesøstre,
og mener at helsesøstrene er viktigere
enn noen gang(5).

I nasjonale mål og hovedprioritering-
er for 2009 ble helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten beskrevet som sentral
i det forebyggende og helsefrem-
mende arbeidet i kommunene. Det
ble referert til St. meld nr 20 der re-
gjeringen hadde varslet at skolehelse-
tjenesten skulle videreutvikles og styr-
kes. Tjenesten har potensial til å nå
fram til alle barn og unge, og er net-
topp av den grunn spesielt viktig i ar-
beidet med å redusere sosiale ulikhe-
ter i helse(6). Regjeringen har sørget
for en betydelig økning i kommunens
frie inntekter med tanke på bla utvik-
ling av forebyggende helsearbeid(7).
Ble skolehelsetjenesten i kommunene
styrket i tråd med disse føringene i
2009? I nasjonale mål og hovedpriori-
teringer for 2010 er hovedbudskapet
til kommunene tydeligere: Det fore-
byggende arbeidet i kommunene skal
styrkes, og det bes særskilt om at
kommunene i 2010 prioriterer å styr-
ke helsestasjon og skolehelsetjenes-
te(8).

Beskrivelse av Telemark
Telemark fylke består av totalt 18
kommuner, og kommunene er fordelt
på 9 ulike KOSTRA grupper. Kom-
munene har grunnskoler med elevan-
tall som varierer fra 6 (Nissedal) til
530 (Skien). Noen kommuner har
ikke videregående skole, mens den
største kommunen har flere videregå-
ende skoler og skal betjene en elev-
masse på mellom 2-3000 elever.

Oppstart
Fylkeskommunen i samarbeid med
Fylkesmannen i Telemark, arbeidet i
regi av Folkehelseprogrammet for Tele-
mark 2006-2009 med ulike prosjekter
for å styrke helsefremmende arbeid

og helsearbeid til barn og unge med
fokus på bl.a. samarbeid skole og sko-
lehelsetjeneste. Det ble ansatt en pro-
sjektleder i Telemark fylkeskommune
for tiltaket Helsefremmende skole, og
vedkommende skulle tilrettelegge og
bidra til et bedre helsetilbud for ele-
ver i skolene i Telemark. Betydningen
av at helsesøster skulle være lett til-
gjengelig for elever når de var på sko-
len, ble særskilt fremhevet. I den for-
bindelse ble helsesøsters tilstedevæ-
relse på skolen registrert første gang
våren 2006. Oversikt over helsesøsters
tilstedeværelse på de videregående
skolene ble sendt ut i brevs form til
alle kommunene ved ordfører og råd-
mann, sammen med informasjon om
betydningen av en styrket skolehelse-
tjeneste.

I dette brevet viste de til at forekom-
sten av psykiske helseproblemer hos
barn og unge, som er i kontakt med
helsesøster, hadde økt fra 7 til 9 pro-
sent fra 2004-2007. 38 prosent av dis-
se ungdommene oppga at de slet med
psykiske helseproblemer. Videre men-
te de at tilstrekkelig og tilgjengelig
helsesøsterressurs i grunn- og videre-
gående skole, var et av de beste fore-
byggende tiltakene kommunene kun-
ne gjøre innen psykisk helsearbeid.
Registrering av helsesøsterressurs ble
utført vår og høst, i perioden 2006 til
2009. Det begynte med en registre-
ring av helsesøster tilstedeværelse ved
de videregående skolene, men våren
2008 ble denne registrering også
gjennomført for grunnskolene i Tele-
mark(9).

Å definere skolehelsetjeneste kun som
tilstedeværelse av helsesøster, førte til
en diskusjon i gruppen av ledende
helsesøstre. Helsesøster gjør mer enn
å ha fast kontortid på skolen, og sko-
lehelsetjenesten oppgaver er mye mer
enn bare tilstedeværelse! Vi ble utfor-
dret på å gi innspill til endring av
kartleggingsskjemaet, og dette førte til
at gruppen i september 2007 begynte
å reflektere over innhold og verktøy
for å kunne gi en bedre beskrivelse av
skolehelsetjenesten. Det ble avholdt et
arbeidsseminar for alle ledende, der
Nome presenterte sin utregningsmal
for oppgaver i skolehelsetjenesten.

Metode
I 2004 begynte undertegnede å res-
sursutregne oppgaver for helsesøster,
dette ved å ta utgangspunkt i LaH sin
normering fra 2001(10). Et spen-
nende arbeid, og fra 2006 har vi tatt
utgangspunkt i forskriftens skal opp-
gaver når skolehelsetjenestens tilbud
skal beskrives og ressursutregnes, det-
te i henhold til den reviderte veilede-
ren som kom i 2005(11)

I 2006 ble normberegningen fra Ber-
gen kommune presentert, og det var
nyttig å se hvilke utregningsmodeller
som ble benyttet og hvordan tjenes-
tens standardtilbud definertes(12).

På LaH sin første konferanse i 2007
for helsesøstre i lederstillinger ble
normtall eller plantall; ulike bereg-
ningsmodeller presentert fra Bergen
og Harstad. I etterkant av dette har
helsesøstrene i Porsgrunn kommune
benyttet beregningsmodellen til Har-
stad, for å synliggjøre arbeidsoppga-
ver og kapasitetsutfordringer. Prosjek-
tet har hatt stor nytte av disse bereg-
ningsmodellene, og har brukt dem
aktivt i sitt arbeid. Disse beregnings-
modellene definerer skolehelsetjenes-
tens standardprogram annerledes enn
dette prosjektet. Matrisen som pro-
sjektet har utarbeidet, er bygd opp i
henhold til skolehelsetjenestens for-
skriftsfestede oppgaver. Personell i
skolehelsetjenesten skal definere inn-
holdet i tjenesten under disse skal
områdene.

Prosjektet tar utgangspunkt i beman-
ningsbehovet for å skape en operativ
skolehelsetjeneste, og man har ikke
valgt ut enkelte personellgrupper.
Dette er i tråd med veilederens fø-
ringer som tydelig sier at tjenestens
grunnbemanning skal bestå av helse-
søster, jordmor, fysioterapeut og lege
og at det skal være en hensiktsmessig
fordeling mellom disse. Ved at matri-
sen tar utgangspunkt i lovpålagte
oppgaver, vil behovet for økte ressur-
ser tydeliggjøres ut fra de lovpålagte
oppgavene tjenesten har et ansvar for.

Hvis alle kommunene i Telemark har
felles forståelse for innholdet i skole-
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helsetjenesten, og benytter samme
matrise når de beskriver tjenestens
oppgaver, vil ulikheter i tjenestetilbud
til målgruppen komme tydelig frem i
kommuner med lav kapasitet i skole-
helsetjenesten. Det vil også bli enklere
for fagpersonell tilknyttet tjenesten, å
skrive avvik ut fra en slik forståelse.
En minste standard i forhold til faglig
forsvarlig tjeneste er klart definert, og
ved manglende kapasitet må avvik
skrives ved fravær av tilbud som skyl-
des ressursmangel.

Kvalitetsstrategien for helse og sosial-
tjenesten er et viktig dokument, og de
seks elementene i kvalitetsbegrepet
som samlet utgjør strategiens mål,
skal også være førende for skolehelse-
tjenesten. Tiltak skal være virknings-
fulle, trygge og sikre tjenester, invol-
vere brukerne og gi dem medinnfly-
telse, god samordning og kontinuitet i
tjenestetilbudet, god ressursutnyttelse
og tilgjengelige tjenester og rettferdig
fordeling(13).

Forutsetninger for den gode
skolehelsetjenesten
Det har vært viktig å drøfte forutset-
ningene for ”Den gode skolehelsetje-
neste” med lederne av tjenesten.
Nedenfor skisseres disse områdene
kort.

Kartlegging
De siste årene har både personell og
kompetanse i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten blitt kartlagt (Kostra,
Helsedirektoratet og LaH/NSF). Det
har ifølge Helsedirektoratet vært van-
skelig å få inn data fra kommunene.
Kommunene rapporterer årlig via
Kostra, og prosjektets erfaring er at
ledende helsesøster ofte rapporterer
på 1. Personell og virksomhet i kom-
munehelsetjenesten, pkt 4 Helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, og ikke
pkt 2. Leger og pkt 3 Fysioterapeuter.
Dette kan føre til at leder av skolehel-
setjenesten ikke har oversikt over hva
kommunen rapporterer på funksjon
232, av antall timeverk leger og fysio-
terapeuter.

Prosjektet startet med en kartleg-
gingsfase, som tok utgangspunkt i

allerede rapporterte Kostra tall og tall
rapportert fra kommunene til Helse-
direktoratet. 3 av 18 kommuner fylte
ut disse skjemaene. Det kom frem på
ledende helsesøstermøte, at noen le-
dere opplevde det meningsløst å rap-
portere på timer og årsverk. De øn-
sket heller å beskrive de oppgavene
som skolehelsetjenesten utfører. Pro-
sjektet valgte derfor å ikke bruke mer
tid på å kartlegge personell, og tok
svarprosenten til etterretning.

Hvordan få til en kartlegging av tje-
nesten som ”gir mening”, og som gir
en reell mulighet til å sammenligne
kommunene seg imellom? Målset-
tingen er at prosjektets modell for
kartlegging av innhold i tjenesten, vil
kunne bli et slikt verktøy.

Personell og kompetanse
Veilederen gir en kort beskrivelse av
grunnpersonell (helsesøster, lege,
fysioterapeut og jordmor), og for-
skriften påpeker at det skal være en
hensiktsmessig arbeidsfordeling
mellom personell tilknyttet skolehel-
setjenesten. I noen kommuner utgjør
helsesøster alene skolehelsetjenesten,
og annet grunnperso-
nell(fysioterapeut/lege)er ofte organi-
satorisk plassert i ulike enheter. Hvem
styrer fordeling av oppgaver, og hvor-
dan er fordelingen mellom fagperso-
nene? Har leder av skolehelsetjenesten
mandat til å definere ressurs behov og
arbeidsoppgaver for fagpersoner som
er organisatorisk plassert utenfor
egen enhet?

Helsesøster skal være administrativ
leder av tjenesten, hvordan fungerer
dette i praksis? I veilederen står det at
helsesøster som regel vil være den
som møter alle brukere, og trekker
inn andre i skolehelseteamet med
kompetanse på aktuelt fagområde.

Hva med personell med psykososial
kompetanse, som ikke er en del av
grunnbemanningen? Det har
gjennom opptrappingsplanen blitt
ansatt flere psykiatriske sykepleiere i
kommunen, gjerne i en egen avdeling
for psykisk helsearbeid. Disse fagper-
sonene er som regel ikke ansatt i sko-

lehelsetjenesten, men utfører oppga-
ver på mer selvstendig grunnlag inn
mot elevene. Er de da en del av skole-
helseteamet? Prosjektgruppen mener
at lederen av skolehelsetjenesten, må
bli tydeligere på hvordan en hensikts-
messig arbeidsfordeling skal se ut i
”sin” kommune, ut fra tilgjengelige
ressurser. Her har skolehelsetjenesten
et forbedringspotensial. Kapasiteten i
tjenesten må styrkes, og den bør være
tverrfaglig!

Ledelse og organisering
Nasjonalt fokus på ledelse av tjenes-
ten blir viktig. Som tidligere nevnt er
ofte fagpersonene som jobber innen-
for skolehelsetjenesten organisert i
ulike enheter, og en tydelig ledelse av
tjenestens samlede ressurser er ve-
sentlig for å lykkes med å gi målgrup-
pen et samlet og helhetlig tilbud.
Tjenesten vil alltid ha mindre perso-
nell enn pleie- og omsorgstjenestene,
og forvalte et mindre budsjett. Tradi-
sjonelt organiseres virksomheter etter
størrelse på personell og budsjett.
Dette fører ofte til at denne tjenesten
organisatorisk plasseres ”langt nede” i
en organisasjon, evt. samlokaliseres
med andre større enheter. Ressurser
avsatt til ledelse av tjenesten er mini-
mal, det samme er ofte myndighet.

Tilgjengelighet for alle
Dette MÅ konkretiseres! Skolehelse-
tjenestens kapasitet er så variabel, og
innholdet blir tilsvarende. Dette er
ikke i tråd med kvalitetsstrategi-
en(13).
En god skolehelsetjeneste krever eg-
nede lokaliteter, med tilgang til fag-
program og internett. Kontoret må
plasseres lett tilgjengelig for elevene.

Journalføring
Kravet til dokumentasjon har økt be-
tydelig de siste årene. Prosjektet har
erfart at administrativ ledelse og poli-
tikere, har liten eller ingen innsikt i de
kravene som ligger på helsepersonell i
forhold til dokumentasjon av indiv-
idrettet kontakt. Alle henvendelser
vedrørende enkeltbarn skal journalfø-
res, og dette er tidkrevende. Personell
i skolehelsetjenesten MÅ ha tid til å
dokumentere i henhold til gjeldende
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myndighetskrav(14). Journalen kan i
enkelte saker bli et rettsdokument. I
praksis betyr dette reduksjon i bru-
kerrettet kontakt, hvis ikke kapasite-
ten øker tilsvarende.

Internkontroll og kvalitetsarbeid
Dette er også skal oppgaver for perso-
nell i skolehelsetjenesten(15,16,17).
Det må settes av tid til fagutvikling,
og dette arbeidet må anerkjennes på
lik linje med helseundersøkelse og
vaksinasjon. Hvor mye tid som skal
settes av til felles kvalitetsarbeid for
skolehelsetjenestens fagpersoner er le-
derens ansvar. Lederen har også an-
svar for at skolehelsetjenesten har et
velfungerende og implementert
internkontrollsystem.

Veiledning/opplæring
Kommunen har en lovpålagt plikt til
å legge til rette for de ansatte. Kravet
til veiledning burde vært absolutt, og
tid satt av til refleksjon over egen
praksis må ”ressursutregnes” for alle
ansatte i skolehelsetjenesten. Lederne
av tjenesten har et ansvar for å synlig-
gjøre at dette er en forutsetning for å
kunne gjøre en faglig forsvarlig jobb.
Hvor mye tid/ressurser er satt av til
opplæring og veiledning av de ansat-
te, og er dette tilfredsstillende ivare-
tatt ute i kommunene?
Å være et lavterskeltilbud, innebærer
at vi ALDRI får forberedt oss på hvil-
ke utfordringer som kommer inn dø-
ren.

Plan og rapportering
Gode rutiner for plan og rapporte-
ringsarbeid er et lederansvar! Lederne
må ta stilling til hva slags statistikk de
ønsker skal innhentes, for å beskrive
tjenesten. Lederen har ansvar for at
skolehelsetjenesten og skolene utar-
beider og samkjører sine planer.

Betydningen av plan og rapporte-
ringsarbeid er ofte undervurdert, og
lederne vil ha ulike erfaringer i for-
hold til å jobbe aktivt med planarbeid
for egen virksomhet. I kommuner
hvor skolehelsetjenestens personell er
organisatorisk plassert i ulike enheter,
må lederen se til at disse enhetene
jobber sammen om en samlet plan
for skolehelsetjenesten.

Innholdet i den gode skole-
helsetjeneste i Telemark
Matrise med tilhørende bruker-ma-
nual
Matrisen har organisert skolehelsetje-
nestens aktivitet innenfor de 8 skal
områdene og kommunens ansvar, jf
Forskrift om kommunens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten. Det
er utarbeidet et skjema for individret-
tet kontakt, og et for miljøtiltak, med
tilhørende brukermanualer.

Vi må ha en felles forståelse av skole-
helsetjenestens ”basis/grunn tilbud”, jf
skal-områdene og det som er definert
som kommunens ansvar i forskrift
om tjenesten(18)

Valget av en slik metode for å syste-
matisere skolehelsetjenestens oppga-
ver, vil også gi en oversikt over i hvil-
ken grad de ulike skal-områdene pri-
oriteres ulikt i de forskjellige kommu-
nene.

Det er et mål for prosjektet å lage fel-
les maler for rapportering, statistikk
innhenting og indikatorer som be-
skriver tjenestens aktivitet. Et felles
system vil kvalitetssikre innholdet i
tjenesten.

Valg av en slik metode vil bedre sikre
at brukerne av tjenesten får det tilbu-
det de lovmessig har krav på, og at
kommunen følger opp det ansvaret
de har i henhold til forskrift(18)
Metoden vil også gi dokumentasjon
på om skolehelsetjenesten i det hele
tatt har nok ressurser/kapasitet til å
kunne ivareta de lovpålagte oppga-
vene tjenesten har ansvaret for.
Modellen vil sikre at tilbudene som
gis er faglige forsvarlige, jf kriteriene
beskrevet i prosjektet ”Den gode sko-
lehelsetjeneste”.

Oppsettet viser ressursfordelingen
mellom de ulike områdene tjenesten
skal ha et tilbud innenfor, både i for-
hold til brukerrettet tid og miljøtiltak.
Dette tydeliggjør den enkelte kom-
munes prioritering, ut fra en til en-
hver tid tilgjengelige ressurser. På
samme måte vil oppsettet dokumen-

tere økning av aktivitet fordelt på de
ulike skal-områdene, slik at de kom-
munene som prioriterer økte ressur-
ser til tjenesten, vil få dette synliggjort
på en objektiv måte. Motsatt vil va-
kanse i stillinger synliggjøre konse-
kvensen av redusert kapasitet fordelt
på de enkelte områdene. Den vil vise i
hvilken grad tjenesten implementerer
nasjonale og lokale satsningsområder,
og hvordan myndighetskrav gir seg
utslag i praksis.

I tråd med kvalitetsstrategien og
St.meld 20 er det viktig for leder av
virksomheten å kunne følge opp at
elevene får likeverdig tilbud uavheng-
ig av skole og fagperson, og at utvalg-
te satsningsområder blir fulgt opp av
de ansatte(13,6).

Ved å implementere et slikt felles di-
mensjonering/rapporteringsskjema
vil grad av vektlegging av de ulike
områdene bli tydelige. For eksempel
skulle området ”forebyggende psyko-
sosialt arbeid” styrkes gjennom opp-
trappingsplanen for psykisk helse.
Ved å registrere innholdet i skolehel-
setjenesten slik som her er skissert,
ville det vært mulig å måle kommu-
nens ressursinnsats/økning på dette
spesifikke området.

Alt av aktivitet/tiltak som gjøres i regi
av skolehelsetjenestens personell skal
kunne ”plasseres” innenfor de skisser-
te hovedområder. Dette er områder
skolehelsetjenesten skal ha et tilbud
innenfor, jf forskrift(18).

Tilbudet/type aktivitet innenfor hvert
av disse områdene vil kunne variere
fra kommune til kommune, ut fra bla
behov i målgruppen, størrelse på
kommunen, kapasitet/ressurser i tje-
nesten, prioritering av sentrale og lo-
kale føringer i tillegg til kommunens
egne satsningsområder.

Beskrivelse av skjemaene
Skjema 1 og 2 beskriver aktivitet/ til-
tak, og har en kolonne for forventet
ressursbruk(budsjett) og en kolonne
for faktisk ressursbruk(regnskap).
Skolehelsetjenestens aktivitet/opp-
gaver er organisert innenfor de områ-
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dene tjenesten er pålagt å ha et tilbud
innenfor.

SKJEMA 1: Skolehelsetjenestens in-
dividrettede oppgaver, hovedområ-
dene er inndelt etter skal områdene i
forskriftens § 2-3. Tiltak dokumente-
res i elevens journal.
• Helseundersøkelse(1), med under-
punktene; (1.1)Program for helse-
undersøkelse og (1.2)Oppføl-
ging/henvisning ved behov.

• Forebyggende psykososialt ar-
beid(2)

• Opplysningsvirksomhet og veiled-
ning individuelt og i grupper(3)

• Hjemmebesøk/oppsøkende virk-
somhet(4)

• Samarbeid med skole om tiltak som
fremmer godt psykososialt og fysisk
lærings- og arbeidsmiljø for ele-
ver(5)

• Bistand og undervisning i grup-
pe/klasse/foreldremøter i den ut-
strekning skolen ønsker det.(6)

• Samarbeid om habilitering av barn
og ungdom med spesielle behov,
herunder kronisk syke og funk-
sjonshemmede(7)

• Oppfølging av Barnevaksinasjons-
programmet(8)

SKJEMA 2: Skolehelsetjenestens mil-
jøtiltak, jf forskrift om tjenesten § 2-
1, § 2-2, § 2-3, § 2-4og § 4-1, samt
øvrige myndighetskrav. Tiltak her do-
kumenteres ikke i elevens journal.
• Tverrfaglig samarbeid(§ 2-1)
• Oversikt helsetilstand(§2-2)
• Miljøtiltak, jf skolehelsetjenestens
program med følgende underpunk-
ter(§ 2-3):
o Forebyggende psykososialt
arbeid(2)

o Opplysningsvirksomhet(3)
o Samarbeid med skole(5)
o Bistand i undervisning(6)

• Miljørettet helsevern oppgaver(§ 2-
4 Håndtering av legemidler i skole
og sfo)

• Smittevern
• Kvalitetsarbeid, fagutvikling, intern-
kontroll(§ 4-1)

• Veiledning, kompetanseheving(jf
lov om helsetjenesten i kommunen
§§ 6-1 og 6-2)

• Brukermedvirkning

• Ikke brukerrettet tid(sosialtid, per-
sonalmøter, lunsj, HMS arbeid)

Videre framdrift
Matrisen med tilhørende brukerman-
ual er gjennomgått, og endret i tråd
med innspill fra gruppen av ledende
helsesøstre. Ledende helsesøstre i
Telemark var svært positive til matri-
sens oppsett, og så at dette også kan
bli nyttig som styringsredskap. Ar-
beidsgruppen finjusterer i disse dager
matrise og brukermanual, og håper å
få sendt dette ut til aktuelle fagperso-
ner i skolehelsetjenesten i løpet av
mai.

Målsettingen er at fagpersonene som
jobber sammen i skolehelsetjenesten i
den enkelte kommune, nå skal drøfte
innholdet i sin kommune og fylle ut
matrisen i tråd med dette. Det blir
viktig at alt av fagpersonell bidrar,
ikke bare helsesøstre. Dette vil forhå-
pentligvis sette i gang diskusjoner og
refleksjoner om de oppgavene som pr
i dag utføres av skolehelsetjenesten. -
om styrker, mangler og behov.

Vi er inne i en viktig og kritisk del av
prosjektet. De ledende helsesøstrene
har hele tiden blitt orientert om pro-
sjektet, og støtter arbeidet 100 %.
Men får vi ikke de utøvende fagperso-
nene i skolehelsetjenesten til å bidra
aktivt, mister vi verdifull kunnskap
om gode tiltak som til slutt er med på
å gi ”Den gode skolehelsetjeneste i
Telemark” sitt endelige innhold.

Utfylt matrise med eventuelle innspill
og kommentarer fra kommunene,
skal sendes tilbake til arbeidsgruppen.
Dette skal bearbeides, og alle skole-
helsetjenestens oppgaver som er be-
skrevet skal vurderes og gjennomgås
av gruppen av ledende helsesøstre.

Resultatet av dette skal presenteres på
et nettverksmøte for personell i skole-
helsetjenesten høsten 2010. Her vil
det bli invitert til dialog på tvers av
kommunegrensene, og det blir anled-
ning til å bringe frem nye innspill og
synspunkter før prosjektet avsluttes.
Det skal utarbeides en rapport etter
prosjektet er avsluttet.
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Vi gleder oss til prosjektets viktige og siste
fase, og deler gjerne våre erfaringer med an-
dre. Det er mulig å ta kontakt med arbeids-
gruppen som består av:
Janne Gunnerud Ljosåk, prosjektansvarlig og
ledende helsesøster i Nome Kommune
Liv Hauglin Kaasin, ledende helsesøster i
Tokke
Åshild, Bergstøl, ledende helsesøster i No-
todden
Heidi Christenssen, helsesøster Porsgrunn
kommune
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Jorunn Lervik, folkehelserådgiver/helse-
søster, Fylkesmannen/Helsetilsynet i
Sør-Trøndelag
jorunn.lervik@fmst.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylkene
har et ”følge med ansvar” for all
helse- og sosialtjeneste i fylket. I tilegg
får fylkene utviklingsoppdrag for uli-
ke områder innen helse- og sosialtje-
nesten som knyttes opp mot nasjona-
le føringer/prioriteringer og satsings-
områder gitt fra sentrale helsemyn-
digheter.

I denne sammenheng har Fylkes-
mannen/Helsetilsynene i fylkene et
særskilt ansvar i å følge opp at kom-
munene ivaretar og styrker helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i tråd
med lover og forskrifter, samt anbe-
falt program for tjenesten. Gjennom
de siste års nasjonale føringer innen
opptrappingsplanen for psykisk helse,
nasjonal helseplan, samt satsingen på
folkehelse har dette tjenesteområdet
hatt en politisk oppmerksomhet. Tje-
nesten er særlig trukket frem som
viktig ut fra at den når alle gravide,
barn og unge i kommunene, at tje-
nesten er lett tilgjengelig og at den er
gratis.Dette som en svært viktig stra-
tegi for sosial ulikhet. I kommende
Samhandlingsreform skal tjenesten
styrkes. Dette er allerede kommet
som gitte føringer gjennom IS-
1/2010 Rundskriv Nasjonale mål og
hovedprioriteringer for 2010 som
blant annet er sendt ut til alle kom-
muner og fylkeskommuner i landet.
Flere kommuner v/ helsesøstertjenes-
ten meldte i 2008-2009 bekymringer
til Fylkesmannen / Helsetilsynet i Sør-
Trøndelag. Bekymringene var knyttet
opp i mot det å drive en faglig for-
svarlig helsetjeneste ut fra krav i lov,

forskrift og veilederens anbefalinger.
Mange varslet om at stillinger for hel-
sepersonell ikke har økt tilsvarende
med økte oppgaver. Bekymringer var
også rettet mot at:
• skolehelsetjenesten var mangelfullt
utbygd

• at tjenesten har hatt en dreining fra
primærforebygging til å ivareta sto-
re sammensatte saker, og tett opp-
følging av enkelte barn og unge

• flere varslet om at særlig det helse-
fremmende arbeidet i det anbefalte
program for tjenesten (jf. forskrif-
ten om Kommunenes helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten) og at oppgaven befolkningsret-
tet helseopplysning blir nedpriori-
tert

• mange kommuner har økonomiske
utfordringer og må skjære ned på
tilbud til befolkningen.

I tilegg var det mange oppslag om
innsparinger og nedlegginger i trøn-
derske media.
På bakgrunn av dette ønsket vi å
undersøke om kommunene følger de
myndighetskravene som gjelder for
helsetilbud til gravide i helsestasjon

og barn og unge 0-20 år. Sensomme-
ren og høsten 2009 valgte vi å gjen-
nomføre en kartlegging av tilbudet i
alle 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Målet med kartleggingen var å få:
– en bedre oversikt over virksomhets-
området

– få et grunnlag for å prioritere hvilke
områder tilsyn skal påse

– hvor trykker skoen i kommunene,
slik at vår rådgivning blir best mu-
lig.

Det ble utarbeidet et kartleggingsskje-
ma for undersøkelsen og et følgebrev
til alle kommuner. I tilegg et vedlegg
som beskrev gjeldende lover og for-
skrifter, samt at det ble vist til Veilede-
ren til forskriften. Spørsmålene ble
knyttet direkte til de myndighetskra-
vene som er hjemlet i kommunehel-
setjenesteloven, forskrift om kommu-
nenes helsefremmende og forebyg-
gende arbeid i helsestasjons og skole-
helsetjenesten, samt de krav som lig-
ger i forskrift om internkontroll. I til-
egg ble det spurt om tjenesten deltok
i kommunenes øvrige folkehelsear-
beid som er relevant for barnehager
og skoler. Dette var tema innen kost-
hold/ ernæring, fysisk aktivitet og to-
bakk.
Dette gikk ut til alle kommuner ved
rådmann, hvorav vi oppfordret kom-
munene at ledende helsesøster/ en-
hetsledere besvarte spørsmålene.
Undersøkelsen ble gjennomført elek-
tronisk slik at dette skulle være en-
kelt. Vi fikk 100% svarprosent.

De viktigste funnene var:
• Flere kommuner oppga at de ikke
rapporterte på tjenesteområdet eller
ble etterspurt fra øverste ledelse i
kommunen. De ble heller ikke bedt
om å rapportere på hvilken over-
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Jorunn Lervik.



FAGUTVIKLING OG KVALITET

HELSESØSTRE – NR. 2-201020

sikt tjenesten har for barn og unges
helsetilstand

• Mange oppgir at de ikke registrerer
avvik, og at heller ikke dette etter-
spørres i organisasjonen

• Kommunene i Sør-Trøndelag orga-
niserer og drifter helsestasjons- og
skolehelsetjenesten ulikt med hen-
syn til ressursbruk, antall årsverk,
sammensetning av faggrupper, til-
bud og tiltak for målgruppen.

• Ikke alle kommuner i Sør-Trønde-
lag ivaretar ” skal oppgavene” som
er føringer gitt i lov og forskrift,
samt anbefalinger gitt i veilederen
til forskriften.

• Andel årsverk lovpålagt helseperso-
nell ( grunnbemanningen- jordmor,
fysioterapeut, lege og helsesøster)
som jobber i tjenesten er svært ulikt

• Tjenesten kan se ut til å ha en drei-
ning bort fra det helsefremmende
arbeid og tidlig forebyggende arbeid
til barnevern og store sammensatte
saker

• Data fra kartleggingen viser en ned-
bemanning i skolehelsetjenesten.

• Tjenesten har en klar dreining bort
fra den fysiske helsa til psykisk
helse.

Vår oppsummering var følgende:
• Til tross for økning av flere lovpå-
lagte oppgaver viser data fra Statis-
tikk Sentralbyrå at antall årsverk i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
grunnbemanning ikke har økt nev-
neverdig i perioden 2002-2008. Sør-

Trøndelag fylke ligger under lands-
gjennomsnittet med hensyn til an-
tall årsverk per 10 000 barn 0-5 år
for leger, fysioterapeuter, og spesielt
er antall helsesøsterårsverk redusert.
Kartleggingen viser at flere kommu-
ner har styrket virksomhetsområdet
med annet personell i perioden
2002-2008. Det kan stilles spørsmål
ved hvorvidt reduksjonen i grunn-
bemanningen er i tråd med økte
pålagte spesialoppgaver og helselov-
givningens krav om faglig forsvar-
lighet. Kartleggingen viser at ikke
alle kommuner fyller alle myndig-
hetskrav i forskrift og anbefalt pro-
gram i veilederen. Man kan spørre
om virksomhetsområdet er under-
dimensjonert i forhold til de lovpå-
lagte oppgaver som skal utføres.

• Flere kommuner oppgir å ikke ha
formelt samarbeid med fastleger.
Verken fastleger eller helsestasjons-
og skoleleger nevnes blant deltakere
i tverrfaglige team.

• Kartlegging viser at det ikke er en
enhetlig forståelse av tverrfaglig
samarbeid som arbeidsmetode. Fo-
kus for tverrfaglig samarbeid er i
mange kommuner på individuelle
brukere med store sammensatte
problemer, og i svært liten grad på
befolkningsrettede og grupperela-
terte tiltak. Videre må tverrfaglig
samarbeid skje i tråd med helseper-
sonellets taushetsplikt. Barns rett-
sikkerhet må ivaretas, derfor er det
viktig at kommunene følger de

myndighetskrav som stilles til hvor-
dan slikt samarbeid skal utøves –
herunder å gi personrelaterte opp-
lysninger videre til andre tjenester.

• Kartleggingen viser at virksomhets-
området har en klar dreining bort
fra det helsefremmende og tidlig
forebyggende arbeid til større fokus
på store sammensatte saker og bar-
nevern. Dette kan resultere i at for-
skriftens krav om befolkningsrettet
helseopplysning innen temaområ-
der livsstil og målrettede helse-
undersøkelser nedprioriteres og
ikke blir ivaretatt i henhold til for-
skrift og veilederens anbefalinger
innen satsningsområdene for folke-
helse.

• På bakgrunn av kartleggingen stiller
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag/
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag spørs-
mål ved om kommunene gjør regel-
messige risikovurderinger av helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten, om
tjenestene blir evaluert og om for-
bedringstiltakene blir satt i verk. jf.
forskrift om intern kontroll i sosial-
og helsetjenesten § 4 f og h.

Denne kartleggingen har gitt oss en
bedre oversikt over tjenestetilbudet
helsestasjon og skolehelsetjeneste 0-
20 år, og vi er allerede i gang med å
følge dette opp / planlegge videre ak-
tivitet både gjennom økt fokus på
rådgivning og tilsyn i kommunene.
Rapporten kan lastes ned i sin helhet
under www.fmst.no/rapporter

Fra Jomfruland, fotograf er Ann Magritt Dalen Bråstøyl.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Inger Elisabeth Borge er utdannet syke-
pleier og arbeider som helsesøster i
skolehelsetjenesten i Nome kommune.
20% stilling som regional programmed-
arbeider for Zippys venner i Organisa-
sjonen Voksne for Barn
inger.elisabeth.borge@nome.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Zippys venner er etter hvert blitt gan-
ske godt kjent i mange fylker i Norge.
Pr april 2010 holder ca 460 skoler
rundt omkring i landet på med dette
skoleprogrammet. Ledende helsesøs-
ter, som er spesielt opptatt av gode
strukturer og systemer for skolehelse-
tjenesten, hadde fått med seg infor-
masjon om Zippys venner og tok ini-
tiativ til å få dette til vår kommune.
Høsten 2009 dro fire kontaktlærere
fra 1.trinn og skolehelsetjenesten re-
presentert ved to fysioterapeuter og to
helsesøstre på workshop i Tønsberg
for å læres opp i skoleprogrammet
Zippys venner. Det var varierende hva
vi visste om Zippys venner fra før,
men i løpet av de to dagene vi var på
workshop, forstod vi at Zippys venner
var et virkelig godt verktøy for å ar-

beide systematisk helsefremmende og
forebyggende på 1.klassetrinn.
Undervisningsprogrammet har som
målsetting å lære barna:
• å identifisere og snakke om følelser
• å mestre dagliglivets problemer
• å støtte andre som har det vanskelig.
Programmet består av 24 leksjoner
fordelt over 6 moduler. Modulene har

følgende temaer som vist i figurene
under og på neste side.
I tillegg til at Nome er den første
kommunen i Telemark som har tatt i
bruk Zippys venner, er vi også den
første kommunen i landet som benyt-
ter flere av skolehelsetjenestens fag-
personer inn i programmet. Det er
forskriftsfestet at skolehelsetjenestens
grunnbemanning skal bestå av lege,
fysioterapeut og jordmor i tillegg til
helsesøster. Ledende fysioterapeut har
gjennom år arbeidet for at fysioterapi
skal komme inn på systemnivå i sko-
len. En så her muligheten ved å im-
plementere fysioterapi i Zippys ven-
ner. Fysisk aktivitet har, som kjent,
solid dokumentert effekt på psykisk
helse.
Helt konkret er det lærerne som har
ansvaret for den ukentlige gjennom-
føringen av programmet. Det anbefa-
les at skolehelsetjenesten er inne og
deltar i enkelte av leksjonene, men
dette er ingen forutsetning for å
gjennomføre programmet. I vår kom-
mune har vi imidlertid valgt at helse-
søster skal være tilstede på èn leksjon
pr modul og fysioterapeut skal inn på
tre leksjoner i løpet av programmet.

NOME KOMMUNE, FØRSTE KOMMUNE
MED ZIPPYS VENNER I TELEMARK

Inger Elisabeth Borge.



Vi har sammen satt oss ned og kom-
met frem til hvilke leksjoner som eg-
ner seg best med tilstedeværelse fra
skolehelsetjenesten. Det er foreløpig
bare første året vi holder på med det-
te, og veien blir til mens vi går. Helse-
søsters oppgave i Zippytimene består
hovedsakelig i observasjon, deltakelse
i resonnementene sammen med ele-
vene og å være en støttespiller for læ-
reren. Denne tilstedeværelsen er et
nyttig verktøy for helsesøster til å bli
kjent med elevene, og for elevene å bli
kjent med helsesøster og skolehelse-
tjenestens tilbud allerede på 1.trinn.
Fysioterapeutens oppgave er å bidra
med fysiske fin- og grovmotoriske ak-
tiviteter som oppleves som et positivt
avbrekk i timen. Aktivitetene stimule-
rer til sanseintegrasjon, avspenning,

samarbeid og gir mestringsopplevelse
på hvert enkelt barns premisser.
Skolehelsetjenesten bidrar også med
veiledning av lærerne. Det er lagt opp
til minimum tre veiledningssamtaler i
løpet av Zippyperioden. Vi har enn så
lenge ikke fått med PPT i Zippypro-
grammet, så skolehelsetjenesten er
alene om veiledningen. Veilednings-
samlingene foregår i Zippy-ånd; dvs
at det ikke finnes riktige eller gale
svar, men at hver enkelt ved hjelp av
gode spørsmål selv kan reflektere seg
frem til gode løsninger.
Zippys venner er utviklet i samarbeid
med internasjonale forskere på feltet
forebyggende psykisk helse. Partners-
hip for Children har rettighetene til
programmet internasjonalt, mens Or-
ganisasjonen Voksne for Barn har li-

sens for bruk i Norge. Zippys venner
er en del av satsningen Psykisk helse i
skolen. Programmet er effektevaluert
(evidensbasert) og kan vise til tydelig
bedring på ulike sosiale ferdigheter ;
samarbeid, positiv selvhevdelse, selv-
kontroll og empati.
Det er forankret i teori og empiri om
tidlig forebygging og styrking av mot-
standskraft og mestring. Det er spen-
nende å se hvordan elevene på begge
de to barneskolene i Nome kommune
tilegner seg kunnskapen og omsetter
den til hverdagslig praksis i små og
store situasjoner i og utenfor skolen.
Høsten 2010 blir det arrangert 2
workshops i Telemark slik at flere
kommuner kan få tilgang til dette
nyttige verktøyet.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Rose Marie Rønningen, Helsesøster,
Skien kommune
rosemarie.ronningen@skien.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Å bli bedt om å skrive noen ord om
sin stilling gir god anledning til å
stoppe opp og reflektere over det ar-
beidet en gjør. Når jeg ble bedt om å
skrive noen ord om den nye helsesøs-
terstillingen i Skien Kommune takket
jeg derfor ja, først og fremst med ut-
gangspunkt i mitt eget behov for å
gjøre akkurat det. Samtidig ønsker jeg
selvsagt å kunne inspirere og moti-
vere andre helsesøstre i deres arbeid
med ungdom.

En ny stilling blir til
I 2007 ble det opprettet en ny helse-
søsterstilling i Skien kommune som
har den lange tittel ”Helsesøstertje-
neste til ungdom mellom 18–23 år
med spesielle behov.”
Denne helsetjenesten skal bidra til å
styrke helsetjenestetilbudet til unge
voksne som trenger ekstra hjelp og
veiledning i mestring av hverdagens
krav. Helsesøster i denne stillingen
har også ansvaret for skolehelsetjenes-
ten til elevene på prosjektskolene i
Skien kommune og til enslige min-
dreårige.
Jeg hadde jobbet som helsesøster i en
50 % stilling tilknyttet ungdomstea-
met i barnevernet i Skien kommune i
nesten et år før denne nye stillingen
ble opprettet. I løpet av det året ble
det gjennom forskjellige arenaer opp-
rettet kontakt med ungdommer som
ellers ikke var i kontakt med den eta-
blerte helsesøstertjeneste i kommune,
men som hadde stort behov for den.
En opplevd også at den nære kontakt
med andre faggrupper bidro til at det
ble mer selvfølgelig at helsesøster ble
med i det tverrfaglig arbeid tilknyttet
ungdommer med spesielle behov.

I en omorganiseringsprosess ble det
bestemt at denne helsesøsterstillingen
skulle beholdes og økes til en fast
100% stilling.
Jeg fikk da under ledelse av Marianne
Borgen videreutvikle stillingen til det
den er i dag. Det har vært spennende
å få lov å videreutvikle og etablere
noe nytt i kommunen, men jeg vil
også understreke at oppfølging og
støtte fra ledelsen har vært uunnvær-
lig de to siste årene.

Målet for tjenesten
Målet for tjenesten er følgende
• Elever i prosjektskolene opplever å
ha en fullverdig og tilgjengelig sko-
lehelsetjeneste på lik linje med an-
dre ungdomsskole elever i Skien
kommune.

I Skien kommune er det 7 små skole-
enheter tilknyttet spesiell pedagogisk
tjeneste (SPT) som kalles Prosjektsko-
ler. På disse skolene er det hovedsake-
lig ungdomsskoleelever som av for-
skjellige grunner ikke klarer seg i den
vanlige skolesettingen. Disse skoleen-
heter har tidligere vært avhengig av å
henvende seg til helsesøster på elevens
hjemmeskole dersom det var noen
spesielle ting de ville ta opp. Det var
vanskelig for prosjektskolene å få til
en jevnlig kontakt og relasjon til hel-

sesøstertjenesten, og den ble som re-
gel valgt bort med unntak av oppføl-
ging av vaksineringsprogrammet.
Denne nye stillingen har gjort det
mulig å tilby disse ungdommer og de-
res familier en mer tilgjengelig helse-
søstertjeneste. En får bedre oversikt
over den enkelte elevs problematikk
og behov for hjelp gjennom jevnlig
kontakt. Mange av disse ungdom-
mene vil også ha behov for oppføl-
ging og veiledning i noen år etter
ungdomsskole og denne stillingen bi-
drar til å sikre kontinuitet som kan
være av stor betydning for dem.
• Ungdommer fram til 23 år i Skien
kommune som av forskjellige
grunner ikke er tilknyttet skolehel-
setjenesten, men har behov for re-
gelmessig oppfølging fra helsesøs-
tertjeneste skal få dekket deres be-
hov.

Det fins svært mange ungdommer
som av forskjellige grunner har
”droppet ut” av skole, og er arbeidsle-
dige. Disse har ingen kontakt med
helsesøstertjenesten med mindre de
oppsøker helsestasjon for ungdom.
Mange har kontakt med sosialtjeneste
og NAV. Det er dog ikke slik at disse
instanser alene klarer å hjelpe ung-
dommer i forhold til alle aspekter av
deres hverdag og spesielt de helsemes-
sige blir ofte oversett eller glemt. En
opplever at denne tjenesten har bi-
dratt positivt til at andre i kommunen
som jobber med ungdommer ser flere
aspekter av situasjonen og bruker hel-
sesøster mer aktivt.
• Samarbeidspartnere er godt kjent
med tjenesten og det tverrfaglige
samarbeid utvikler seg videre, slik
at ungdom blir tjent med det.

Arbeid med ungdom som har spesiel-
le behov er et felles ansvar. Mange i
aldersgruppen 18–23 år er utenfor
opplæring og arbeid. Mange har psy-
kiske eller/og fysiske plager, i tillegg til
at de trenger hjelp med mye praktisk
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som å finne et sted å bo, fylle ut søk-
nadsskjemaer, ringe diverse kontorer,
være i samtaler med NAV, få orden i
økonomi, ta kontakt med sosialkon-
tor, med lege og mye mer.
Deres behov for hjelp kan ikke møtes
av en instans alene og for at hjelpen
skal være til det beste for ungdom er
det helt avgjørende at instanser sam-
arbeider godt og systematisk. Det tar
tid å etablere nye samarbeidsarenaer,
men nå etter 2 år begynner ting å fal-
le på plass. Allikevel er det ennå et
stykke igjen før målet er nådd.

Henvisninger og henvisnings-
instanser
Ungdommer en jobber med i denne
stillingen kommer fra mange forkjel-
lige bakgrunner og sammenhenger,
og henvises fra mange forskjellige in-
stanser.
Henvisningsrutiner er ikke vanskeli-
gere enn at en instans som kjenner
ungdommen tar en telefon til helse-
søster. Oftest har den henvisende in-
stans drøftet helsesøsters samtaletil-
bud med ungdommen allerede og rå-
det de til å ta imot tilbudet. Så er det
opp til helsesøster å vurdere ut fra det
hun får vite, om det faller innenfor
hennes arbeidsfelt og kompetanse el-
ler ikke. Dersom det er aktuelt blir
man enige om når den første samta-
len kan være. En forsøker å ta kontakt
med ungdommen innen en uke eller
to.
Hovedsakelig er henvisningsgrunner
at ungdommen har en sammensatt
problematikk, preget av mye kaos på
flere felt. De har ofte i tillegg kjente
eller antatte psykiske vansker og ikke
sjeldent også fysiske plager.
Bestillingen er som regel at helsesøs-
ter gjennom samtaler skal bidra til å
kartlegge behov for hjelp og oppføl-
ging videre, samt bidra til at ung-
dommen selv blir mer bevisst deres
situasjon og finner motivasjon og
hjelp til å ta i bruk både indre og ytre
ressurser slik at de kan bedre mestre
hverdagen og oppleve mening.
Eksempler på instanser som henviser
til denne stillingen er barnevernet,
NAV, LINK arbeid, videregående sko-
le, voksenopplæring, foreldre og be-
kjente.
Denne nye stillingen er ikke en del av
ungdomshelsestasjon. Den er et til-

bud i tillegg til HFU. Det hender der-
for at HFU henviser ungdommer til
denne tjenesten for oppfølging og det
er ofte slik at tjenesten henviser ung-
dommer til HFU for diverse prøveta-
king og råd, samt til psykolog og lege-
tjeneste der.

Behov for å oppleve at ting
henger sammen
Antonovsky sin teori om salutogenese
sier mye om hva det betyr for helse at
en opplever at ting henger sammen
(sence of coherence) (1). Skulle en
framheve en teori som veiledende i
forhold til samtalevirksomhet med
ungdom en møter i denne stillingen,
så må det være denne.
Det finnes mange tilbud og ressurser i
samfunnet, men ungdom en møter
har ofte vanskelig for å nyttiggjøre seg
de ordninger og hjelpetilbud som
fins. De mangler oversikt, er engstelig
i forhold til møter med offentlighe-
ten, og føler ofte at de kommer til
kort i forhold til kommunikasjon.
Mange trenger hjelp til å finne fram i
hjelpeapparatet og til å forstå språket
de møter der.
Noen har opplevd skuffelser og deres
forhistorier gjør at de mangler tillit til
hjelpeapparatet og motivasjon til å
bruke det. Mange er kreative og bren-
ner inne med gode ideer og drøm-
mer, men har lite tro på mulighet for
å få satt disse ut i live.
Flere av de ungdommer en møter har
sluttet på skoler før året var omme.
Når en ”dropper ut” av skoler er man
sjelden motivert der og da til å søke
ny skole. Mye må sorteres før en er i
stand til å søke ny skole eller jobb.
Flere har mange skoleår bak seg som
har vært fulle av dårlige opplevelser
enten sosialt eller i forhold til deres
egne mestringsevner og forventninger
fra omgivelsene.
Noen har slitt og sliter fortsatt med
konsentrasjonsproblemer, og lære-
vansker. Unge voksne vet ofte at de
har blitt utredet for noe hos BUP eller
PPT, men vet ikke om, eller forstår
ikke resultater fra utredningen. Andre
har tilsynelatende psykiske og/eller
fysiske helseproblemer som ikke har
blitt undersøkt eller ferdig utredet.
Noen har kroniske helseproblemer
som har skapt og fortsatt skaper van-
sker i forhold til å oppfylle krav i sko-

lesystemet eller arbeidsmarked. Disse
trenger mye hjelp med å finne veien
videre inn i en virksomhet som de
har evne til å mestre og som blir me-
ningsfull for dem.
Mange gir også utrykk for at dersom
hjemmesituasjonen var annerledes så
hadde mye blitt lettere. Nylig ga en
ung mann klart utrykk for at hadde
NAV bare kunne skape ro i hans
hjemmesituasjon, så hadde arbeidsli-
vet vært så mye enklere.
Noen har behov for å bare være ung
og trenger tid nok til å finne seg selv i
en tilværelse preget av mye kaos,
uforutsigbarhet, og i noen tilfeller,
meningsløshet.
Ungdom som sliter er ikke A4. Det er
alltid en fare i det å gjenkjenne ung-
dommer ut fra teori. For å unngå det-
te må en ustanselig se etter vedkom-
mende menneske, ikke etter ting som
er knyttet til våre egne tanker eller
ideer om dem vi møter.(2) Den en-
kelte må bli sett og hørt for det ene-
stående individ han /hun er, og bli
gitt en sjanse til å finne fram til det
som skaper mening i deres egen til-
værelse.

Samtaler
Ungdom en møter i samtale har be-
hov for en voksen de kan ha en rela-
sjon til, en voksen person de kan ha
tillit til som kan være deres guide og
veileder i forhold til hjelpeapparatet.
En voksen som er tilgjengelig for dem
til en viss grad på deres premisser, i
hvert fall et stykke på vei. Å oppleve
at noen er villig til ”å vente” sammen
med dem en stund, som forsøker å
forstå deres situasjon slik de forstår
den, er tilsynelatende en ny erfaring
for mange.
Ungdommer kan dessverre ha opp-
levd gjennom barne- og ungdomstid
å bli sendt fra den ene saksbehandler
og terapeut til den andre. De har
møtt på diverse samtaler og møter
gjennom årene i stor grad for å til-
fredsstille krav fra de voksne, men har
ikke alltid opplevd at de selv fikk noe
særlig hjelp. Som unge voksne har
mange en opplevelse av at systemet
har gitt dem opp, men allikevel eksis-
terer nye krav.
De har behov for å erfare at hjelperne
ikke gir dem opp, at en har tid nok til
å gå i deres tempo. Om en ikke møter
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til en time må en kunne få en ny time
og en ny sjanse og kanskje atter en
sjanse.
Å få påminnelse i forkant av samtaler,
å bli hentet om nødvendig fordi en
har feil beregnet tiden enda en gang,
å få et hjembesøk framfor å måtte all-
tid møte på kontoret, kan være ve-
sentlig stor hjelp for en ungdom pre-
get av psykiske vansker. For mange er
det en ny og viktig erfaring å oppleve
at en er interessert i å vite hvorfor det
er vanskelig for dem å møte, framfor
at de får kjeft fordi de forårsaket at
saksbehandlers tid ble bortkastet.

Samtaleprinsipper
Jeg kan ikke skryte av å ha fått denne
stillingen fordi jeg har noe ekspertise
innenfor den ene eller den andre me-
todikk. Det er da heller ikke min erfa-
ring at metoder er viktigst i disse
samtaler for å kunne gi den beste
hjelpen.
Erfaringer jeg har gjort bekrefter hel-
ler at helsesøster i møte med disse
unge mennesker helt enkelt må ta i
bruk kunnskapen hentet gjennom
årene både som sykepleier og helse-
søster, fra studier og praksis.
Å kunne kommunisere med ungdom
på en måte som bidrar til at de i stør-
re grad opplever at livet henger sam-
men, krever at en er bevisst sine egne
holdninger og at en har håp på deres
vegne om at ting kan utvikle seg på
en konstruktiv og meningsfull måte.
Sykepleierens yrkesetiske retningslin-
jer må en være bevisst til en hver tid.
Hvert enkelt individ en møter skal vi-
ses respekt og gis like god hjelp og
omsorg uavhengig deres rase, tro, far-
ge eller sosial status. Ungdommer er
svært sensitive til om en ”liker” dem
eller ikke. Ungdommen kan ofte ha
blitt møtt med reaksjoner på deres at-
ferd som har bidratt til et negativt
selvbilde.
Tilbudet om hjelp kan i første om-
gang være en slags bekreftelse på ung-
dommens negative selvbilde. Hvis en
vil at ungdommen skal forandre seg,
betyr vel det også at de ikke kan god-
tas slik de er. En må derfor ikke bli
for ivrig på å forandre ungdommen,
ellers kan hjelpen virke mot sin hen-
sikt. (2)
Av betydning ellers er å ha fokus på
menneskets ”Mulighet til mestring”,

”empowerment”, empati. Fokus på
den enkeltes spesielle anliggender.
En må ta seg tid til å bli kjent først
med det ungdommen selv forstår før
en kan finne retning for videre samta-
le.
En må akseptere og ha respekt for det
at en ikke nødvendigvis skal få vite alt
om vedkommende.
En må kjenne til de lovfestede ram-
mer for arbeidet og akseptere nød-
vendige begrensinger. Likeså viktig er
det å erkjenne sine egne begrensning-
er som fagperson.
Det er derfor også vesentlig å satse på
samarbeid til ungdommens beste og
sørge for å få deres forståelse og sam-
tykke til det.

Utfordringer i møte med ung-
dommer
I møte med ungdommer kan en lett
oppleve maktesløshet. En kan med
enkelte oppleve ubehag og usikkerhet
i forhold til hva en skal velge å gjøre
eller si for å kunne påvirke møtet og
relasjonen til dem på en positiv måte.
Allikevel, selv etter de mest utfor-
drende møter, har man oftest et ønske
om et nytt møte med vedkommende,
en ny sjanse til å forstå seg selv og
han/henne bedre, en sjanse til å møte
han/henne på en bedre måte enn tid-
ligere.
Det er da trøst å finne i det Svein
Øverland har sagt om at maktesløshet
er et tegn på at du er rett
mann/kvinne for jobben, og i tillegg
at ”maktesløshet er en plattform for
felles fokus” (foredrag ved HIT).
Opplevelse av maktesløshet er positivt
i den forstand at den er med å skape
den nødvendige plattform hvor en
har mulighet til å se situasjonen an-
nerledes. Den skaper/opprettholder
avstand mellom behandler og klient
og bidrar til at en klarer å finne det
felles fokus.

Til slutt …..
Som hjelpere kan en lett preges av
ønsker om å bety noe, lykkes med
noe og bli satt pris på, og for eksem-
pel i møte med ungdom og unge
voksne med diverse vansker, er det
ganske lett for hjelperen å forklare sin
mangel på terapeutiske vinninger en-
sidig ut fra ungdommen selv. I tillegg
kan ønske om å lykkes påføre den an-

dre part mer skyld.
Som hjelpere må en erkjenne hvilke
tanker en har om seg selv, hva en kre-
ver av seg selv, og hva en gjør med ens
egen faglige usikkerhet og angst for
alle vanskelighetene.
Utgangspunkt for et hvert møte må
derfor være å se han/henne og ikke et
fenomen. Vedkommende må få lov å
definere seg selv, og helsesøster må
innse at sin forståelse av han/henne er
ikke han/henne (2)
Theophilakis som jeg har henvist til
her, forklarer også hvorfor det er lite
hensiktsmessig å gjøre en ungdom
oppmerksom på deres egen atferd,
ved å analysere konsekvenser for dem.
Å være identifisert i situasjonen er
viktigst ifølge Theophilakis, i den be-
tydning at en for eksempel kan rette
sin interesse mot ungdommens opp-
levelse og begrunnelser for å gjøre det
de gjorde, å leve seg inn i hvordan de-
res handlingsmåte sprang ut av deres
oppfatning og opplevelser av situasjo-
nen. Handlingen blir ikke dermed
mer akseptabel, men mer forståelig.
(Theophilikas 1989 s.117)
Fra denne plattform for felles fokus
kan helsesøster og ungdommen delta
i en affektiv dialog. Eller med andre
ord et intersubjektivt samvær, en dia-
log som preges av gjensidig utveksling
og anerkjennelse (3). Fra denne platt-
form av felles fokus kan man begynne
et forhold til ungdommen som skal
fremme vekst og utvikling av deres
ressurser (Theophilikas 1989 s.122).
På kontoret mitt henger en kinopla-
kat for filmen ”8 mile” med Eminem.
På den står det ”Every moment is
another chance”….det er det jeg vel-
ger å tro på vegne av de unge men-
nesker jeg møter.
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Forkortet utgave av eksamensoppgave
skrevet i forbindelse med etterutdan-
ningen ”Helse, kropp og bevegelse”, vå-
ren 2009 på HIT (Høyskolen i Tele-
mark) avd. Bø.

Innledning
Dette essayet er en tankereise om
kroppen i kommunikasjonen når te-
maet for kommunikasjonen er
kroppsrelatert. En tankereise om den
overvektige helsearbeideren som vei-
leder en mor om fysisk aktivitet som
overvektsforebygging hos barnet sitt.
Alene og sammen med kollegaer har
jeg undret meg over hvordan helsear-
beiderens store kropp påvirker en slik
samtale og hva som er viktigst i kom-
munikasjonen. Leseren oppfordres til
å trekke egne konklusjoner og gjøre
sine refleksjoner ut ifra sin opplevelse
etter å ha vært med på denne tanke-
reisen.

En hendelse i en helsearbei-
ders hverdag
Det banker på døra til kontoret. En
mor (M) kommer inn.
H (helsearbeider): Kom inn! Hei og
takk for sist.
M: Hei. Ja, jeg måtte bare komme
igjen og snakke mer med deg om Per.
H: Vær så god, sitt ned.
M: Du skjønner at nå har vi forsøkt
dette med kosten. Jeg passer på at han
spiser sunnere, vi har kuttet ut saft og
Nugatti, og godteri får han bare på
lørdag. Men jeg synes at han bare blir
større og større. Jeg vet ikke hva jeg
skal gjøre.

H: Hva tenker du at jeg kan hjelpe
deg med?
M: Kanskje noen råd om trening og
aktiviteter han kan være med på.
H: Råd om trening og aktiviteter?
M: Ja, noe han kan være med på fast.
Jeg vet ikke hva som finnes av tilbud
her i byen.
H: Noen aktiviteter som Per kan være
med på fast? Hva liker Per å gjøre da?
M: Nei, han liker best å sitte på rom-
met sitt å spille. Men han går jo til
skolen noen ganger da. Og så har han
vært med på fotball tidligere, men det
vil han ikke nå lenger.
H: Så hva slags andre aktiviteter liker
han?
M: Han synes det er moro med ski.
Og om sommeren har det hendt at vi
går tur i skogen. Og det liker han for
da er vi sammen alle tre.
H: Så han liker å gjøre noe sammen
med deg og lillesøster?
M: Ja, og jeg har jammen behov for å
bevege meg mer selv også. Jeg begyn-
ner å bli litt rund jeg også. Se her;
Mor tar tak i en ”bilring” som om-
trent ikke er der, men når hun bøyer
seg framover og synker sammen i
overkroppen, får hun tak rundt en
hudfold. Hun holder fast i hudfolden

og ser på helsearbeideren.
Helsearbeideren ser, kjenner hun mis-
ter fokuset på det mor sier, blir selv-
sentrert et øyeblikk og tenker: ”Oj,
hva tenker hun om meg og min
kropp da? Mine bilringer er atskillig
større enn det der”. Plutselig er krop-
pene tydelige og sentrale i samtalen.
De stjeler oppmerksomheten fra sam-
talens innhold. I alle fall helsearbeide-
rens oppmerksomhet for et øyeblikk.
Men hun retter seg opp og tar seg
sammen, konsentrerer seg om og fo-
kuserer på det som mor ønsker svar
på. Samtalen fortsetter om diverse ak-
tivitetstilbud, betydningen av daglig
fysisk aktivitet, hvordan få til dette i
denne familiens hverdag og om anbe-
falinger fra helsemyndighetene.

Etter å ha fått kjennskap til denne
historien og via diskusjoner med kol-
legaer, har jeg gjort meg flere reflek-
sjoner om hvordan en stor kropp vir-
ker inn på kommunikasjonen. Vi er i
verden med den kroppen vi er, og vei-
ledning gjøres med den kroppen vi
har. Historien om denne veilednings-
samtalen skaper viktige tanker om
kroppens betydning i kommunikasjo-
nen spesielt når temaet er kropp,
vekt- og helserelatert.

Kroppssyn
Merleau Ponty som er blitt kalt krop-
pens filosof, representerer et kropps-
syn som ser på kroppen som et le-
vende subjekt i eksistensiell forstand.
Dette er i motsetning til et kroppssyn
der kroppen forstås som et objekt el-
ler en mekanisk størrelse. Merleau
Ponty fremhever kroppen som sen-
trum for erfaring. Slik gis kroppen
betydning som et sosialt vesen i inter-
aksjon med sine omgivelser. Merleau
Ponty’s sentrale begrep er ”Den levde
kroppen”. Med det mener han at livet
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både uttrykkes gjennom og leves i
kroppen. Kroppen kommuniserer,
kroppen er kommunikasjon. Merleau
Ponty mener at kroppen er en levd og
erfart helhet. Det er ikke mulig å skil-
le den fra verden og dele den opp i
isolerte enkeltdeler. Videre mener han
at sjel og kropp er dynamiske struktu-
rer som inngår i en ”funksjonell op-
posisjon”.

”Hva er kropp” spør Gunn Engelsrud.
Vi både er og har en kropp, svarer
hun. Og i tillegg så virker kroppene
våre på hverandre, sier hun videre.
Mennesket er alltid i en situasjon og
den situasjonen har et sosialt aspekt.
Mennesket og situasjonen påvirker
alltid hverandre og situasjonen inne-
bærer i stor grad mening i seg selv.
Tilbake til historien i innledningen;
den hudfolden og de bilringene vil
kunne påvirke samtalen på et eller
annet vis. Samtidig sier Konsmo at
kroppene har evne til å variere opp-
merksomhet og fokus mellom det
som skjer i oss og rundt oss.

Kroppen er vår væren i verden, og
den føyer oss i de fleste av våre på-
funn. Men kroppen utfordrer, begren-
ser og påvirker oss og vår oppfatning
av verden og livet.Det er interessant
og spennende å se hvordan ulike
mennesker bruker seg og sin kropp i
ulike sammenhenger, både i forhold
til fysiske og psykiske utfordringer.
Kroppen kan både spille på lag og
være en motstander. Overvekt kan
være en utfordring både for den en-
kelte kropp og for andre, og utfor-
dringen blir så stor som det en gjør
den til.

Kroppen som symbol
Kroppen har alltid vært et fenomen
for samfunnsskapt konstruksjon.
Samfunn og grupper i samfunn fun-
gerer gjennom og hviler i uttrykte
forestillinger om kroppen og forvent-
ninger kroppen møtes med. Særlig
gjennom forskning på 1980-tallet ble
fenomenene identitet, kunnskap og
erfaring knyttet til kroppen. Identitet
ble i økende grad forstått som noe
som også skapes gjennom konsum,
forbruk, mobilitet, teknologi og rela-

sjoner, og ikke bare som et psykolo-
gisk fenomen. Kroppsidentitet kan
beskrives som hvordan vi identifiserer
oss med oss selv i egen kropp. Denne
identiteten er et symbol på oss som
det mennesket vi er i den verden vi
lever i.

Kroppen som helsesymbol
Kroppen er også et resultat av det li-
vet vi har levd. Så ved å betrakte hver-
andres kropper mener vi å tro at vi
vet noe om livet til den andre. Vi me-
ner å tro at kroppen kan symbolisere
et sunt eller usunt kosthold, en aktiv
eller inaktiv livsstil, god eller dårlig
helse. Men hvordan kan et ytre be-
traktende blikk konkludere med hel-
setilstanden til den andre? For hva er
god helse?

Det er mange ulike definisjoner på
helse. Blant annet kan helse forstås
som en ressurs som gir mennesker
styrke til å fungere og motstandskraft
til å stå imot påkjenningene man ut-
settes for gjennom livet. En overvektig
kropp kan godt ha overskudd i for-
hold til krav og forventninger i hver-
dagen. Dette er et individuelt anlig-
gende som den enkelte definerer i
samspill med sine omgivelser.

Den overvektige kroppen er muligens
i mye daglig fysisk aktivitet, mer enn
de anbefalte 30 min for voksne eller
60 min for barn. Rikelig daglig fysisk
aktivitet er helsefremmende, og god
fysisk form er viktigere for helsa enn
en BMI mellom 20 og 25. Den over-
vektige helsearbeideren kan gjerne
være i god fysisk form, og muligens
være et eksempel til etterfølgelse i for-
hold til hvordan ta vare på helsa si.
Det er ikke bare hvordan kroppen ser
ut i sin ytre form, men også hvordan
den brukes som sier noe om helse-
aspektet. Kroppstørrelsen vil likevel
for noen helsearbeidere være en for-
styrrende faktor i helseformidlingen.
”Det er klart at jeg tenker på hvordan
jeg selv ser ut når jeg veileder om
kropp og helse”, sa en av dem.

Kroppsstørrelse og kropps-
skam
Når jeg snakker om kroppsstørrelse
her, tenker jeg på en for stor kropp.

For mange kan det være rikelig med
utfordringer ved å være en overvektig
kropp i en tid der kroppen er i et sta-
dig mer påtrengende og dominerende
fokus. Vi nærmest bombaderes med
informasjon, advarsler, trusler, påbud,
råd og tips om hvordan vi bør ta vare
på og behandle kroppen vår. Både
moteindustri, reklame, media og hel-
sevesen instruerer og rådgir oss. Som
oftest uten at vi har bedt om disse rå-
dene, kommer de deisende ned i ho-
det på oss. De skyter som en svart pil
inn i bevisstheten og kan gjøre oss
flaue, skamfulle, misfornøyde, depri-
merte og oppgitte over egen mang-
lende evne til å ”oppføre” oss. Det blir
nærmest å sammenligne med den
dårlige samvittigheten vi fikk som
barn når vi hadde gjort noe vi visste
vi ikke fikk lov til. Å fy og fy, skam
deg. Det der vet du at du ikke får lov
til. Smekk på hånda. Hva slags smek-
ker gir alle rådene, informasjonen og
påvirkningene barna, og spesielt de
barna som har litt ekstra valpefett på
kroppen? Og hva med de foresatte til
disse barna, som ikke mestrer sam-
funnets krav om ivaretakelse av bar-
nets kropp?

Vi vil gjerne tenke at det er ”det indre
som teller”. Det er hvordan vi lever i
verden, hvordan vi oppfører oss og
tar vare på hverandre som er betyd-
ningsfullt. Det er hvordan vi lever
med de kroppene vi er som er viktig.
Vår fornuftige refleksjon mener dette.
Men innimellom undrer jeg meg like-
vel over om vi er på vei til eller har vi
allerede et samfunn der det perfekte
ytre blir toneangivende for det gode
liv? Helseaspektet taper oftere terreng
i konkurransen med utseendeaspek-
tet.
”Feit skam” lyser overskriften fra
Dagbladet mot oss. Videre leser vi:
”Skammen har flyttet seg fra skrittet
til munnen. Fedme er kanskje vår tids
største skam”. Vi kan være hvem vi
vil, men vi må for all del ikke bli fete.
Kroppen sladrer på smugspisingen og
stillesittingen. Den fete er den late,
uansvarlige, umoralske unnaslunte-
ren. I samme artikkel sier psykiater
Finn Skårderud: ”Skammen flytter
seg fra underliv/begjær til mun-
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nen/appetitt”. Satt på spissen, kan det
sies å være større synd å spise sjokola-
de enn å være utro. Vi lever i en kul-
tur der enkeltindividets oppgave er å
igangsette og kontrollere egne pro-
sjekter. En fet, en overvektig, en stor
kropp, er en kropp uten kontroll. Det
er en kropp som flyter over. Vi tolker
hele tiden kroppen som tegn. Barnas
kropper blir et tegn på foreldrenes eg-
nethet eller manglende egnethet som
oppdragere. Skam er knyttet til selv-
kontroll, til det å bli sett og avslørt for
noe negativt, og til det vi opplever at
vi er.

Som voksne mennesker vet vi at det
er vårt eget valg i hvilken grad andres
meninger, holdninger og ytringer skal
påvirke oss. Vi kan velge om vi vil til-
late at andre gjør oss skamfulle, men
det er på ingen måte enkelt. Og hvor-
dan hjelper vi barna til å etablere
gode tankemønstre når vi selv hele ti-
den kjemper mot de ytre påvirkning-
ene? De ytre påvirkningene er massi-
ve. Spis ditt, men ikke datt. Beveg deg
så og slik. Slanke midjer, spretne
rumper, bulende bicepser, vaskebrett-
mager og yppige bryster.
Kropper som faller utenfor idealene,
er til en belastning, en skam for det
enkelte mislykkede mennesket. ”Det
evaluerende blikket gjør oss syke”,
hevder Eivind Meland. Han mener at
kroppsmisnøye er vårt viktigste helse-
problem. Hva da hvis helsearbeideren
selv lider av dette helseproblemet? Og
i tilfelle i hvilken grad kommuniserer
hun dette budskapet i dialog med an-
dre når det snakkes om helse og over-
vekt?

Muligens opplever ikke den overvek-
tige helsearbeideren noe skam.
Kroppsmisnøye er ikke et helsepro-
blem for henne. Men samfunnet defi-
nerer kroppen hennes som et helse-
problem. Og dermed vil hun også i
rollen som veileder i helsespørsmål
kunne bli oppfattet som at helse er
noe hun ikke selv mestrer. Eller vil
makten som ligger i kunnskapen i
den rollen hun besitter devaluere be-
tydningen av kroppsbildet?
Gjennom drøfting med kollegaer har
jeg erfart at både normalvektige og

overvektige helsearbeidere opplever at
flere og flere foreldre kommer og ber
om veiledning og råd vedrørende be-
kymringer for sine barns overvekt.
Det er kompetansen i kraft av å være
helsearbeider foreldrene etterspør.
Foreldrene vil vite hva barna bør spi-
se, om de skal settes på kur og hvor
mye de må trene og være i aktivitet.
Men man kan jo undre seg på om det
er de normalvektige helsearbeiderne
som får flest slike henvendelser?

Kroppen i nonverbal kommu-
nikasjon
Med det nonverbale i kommunikasjo-
nen menes det som uttrykkes bevisst
eller ubevisst uten ord. Selve uttryk-
ket nonverbalt brukes, tolkes og for-
stås på mange måter. Men her be-
grenser jeg det til å gjelde mellom-
menneskelige signaler som formidles
på andre måter enn gjennom ord. Det
kan være ansiktsuttrykk, blikk, hånd-
bevegelser, kroppsholdninger, kropps-
bevegelser, kroppsstørrelser med mer.
Eide og Eide skiller mellom fire vikti-
ge kjennetegn ved nonverbal kommu-
nikasjon. Disse kjennetegnene anty-
der ulike aspekter:
1. ”Det nonverbale bidrar til å skape
direkte kontakt med den andre, og
dermed også et grunnlag for tillit
eller mistillit”.

2. ”Det nonverbale gir mulighet for å
formidle flere budskaper samtidig”.

3. ”Det nonverbale springer ofte ut av
egne spontane, indre refleksjoner”

4. ”Det nonverbale formidler gjerne
noe om selve relasjonen”.

Ad.1. Tillit er essensielt i kommuni-
kasjon, så også i helseveiledning. Det
er tillitskapende at det er samsvar
mellom det verbale og det nonverba-
le, mens det motsatte skaper mistillit.
Man sanser hverandres kropper, og
kroppenes uttrykk. Helsearbeideren
vil på en måte forsterke eller svekke
budskapet bare ved å være sin kropp.
Den overvektige kroppen kan svekke
budskapet om at passelig kroppstør-
relse er forenlig med god helse. Dette
gjelder hvis den som tolker kroppen,
mener at det er samsvar mellom stør-
relse og helse. Men dersom det talte
ord i veiledningen om at daglig fysisk

aktivitet er det viktigste i helsebud-
skapet, vil derimot helsearbeiderens
kroppsstørrelse ha mindre betydning
for tilliten og troverdigheten i samta-
len.
Noen av mine kollegaer sier at egne
erfaringer kan vel også være en styr-
ke, en ressurs i veiledningen. En over-
vektig kropp signaliserer at dette har
jeg selv erfart, dette kjenner jeg bok-
stavlig talt på kroppen, så her kan du
trygt komme med dine spørsmål. De
som møter den overvektige helsear-
beideren vil kunne synes at det er ok
at helsearbeideren gjenspeiler befolk-
ningen for øvrig.

Ad.2. Det at det kan formidles flere
budskap samtidig, er med på å kunne
gi mer dybde til relasjonen, til møtet
mellom personene. Dette kan være
både på godt og vondt da det kan for-
sterke eller undergrave det verbale.
Den overvektige helsearbeideren
kropps- hovedbudskap blir: Gjør som
jeg sier, men ikke som jeg gjør. I rol-
len som helsearbeider er det mange
temaer og spørsmål som skal besvares
og veiledes om. Som en av mine kol-
legaer sa: ”Hvis det var slik at vi ikke
kunne veilede om vekt når vi veier for
mye selv, blir det vel mye vi ikke kan,
eller er det veldig spesielt med over-
vekt?” Mulig at helsearbeidere med
livsstilsykdommer som for eksempel
hjerte-karlidelser og overvekt burde
slutte i jobben for da har de nok ikke
spist og trent riktig. De har ikke satt
de teoretiske fagkunnskapene ut i li-
vet. Men det kan jo ligge noe fysiolo-
gisk bak overvekten også.
Eller hva med skilte helsearbeidere da,
kan ikke de snakke om samliv? Som
en sammenligning kan en jo også ten-
ke seg at det kan være vanskelig å vei-
lede om å slutte å røyke hvis en røy-
ker selv.

Ad.3. Vi påvirkes av hverandre i kom-
munikasjonen slik at det den ene sier
og gjør skaper nye refleksjoner hos
den andre. Jeg undrer meg over hvor-
dan helsearbeiderens spontane egen-
refleksjon om egne bilringer, påvirket
mors forventning til hjelp fra helsear-
beideren. Merket mor noe da hun be-
kymret tok tak i egne hudfolder, san-
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set hun en reaksjon fra helsearbeide-
ren? Det skjedde en spontan reflek-
sjon, men vi vet ikke hvordan mor
tolket signalene fra helsearbeiderens
kropp. For helsearbeideren ble tan-
ken: ”Hva tenker hun om meg?” for et
øyeblikk en dominerende bekymring,
en følelse av utilstrekkelighet. Det vil-
le kunne skapt en stemning av mistro,
men jeg vet at resten av samtalen
hjalp mor til å se mulige løsninger for
seg og sitt barn.

Ad.4. Eide og Eide sier at relasjonen
kan vises gjennom det nonverbale i
samtalen. Måten vi sier ting på og
kroppsspråket som følger det vi sier,
forteller om vårt forhold til den an-
dre. Mors tak rundt sin hudfold viser
at hun er trygg i situasjonen. Mor
hadde hatt flere samtaler med helse-
arbeideren både om vekt, kropp og
mat, men også om andre temaer som
trivsel på skolen, venner og familie-
forhold.
Settingen kommunikasjonen foregår
i, påvirker også relasjonen. Mor kom
på helsearbeiderens kontor for å be
om hjelp. Hun hadde behov for råd
om fysisk aktivitet for at barnet hen-
nes skulle gå ned i vekt, eller i alle fall
ikke legge på seg mer. Det er å håpe at
helsearbeidernes kropper ikke forstyr-
rer slike ønsker om råd og veiledning.
En medarbeider sa imidlertid ”Det
må vel være slik at når en er sin egen
kropp bevisst, kommuniserer en på
en bedre måte”. Slik sett vil det å være
oppmerksom på de nonverbale signa-
lene fra den overvektige kroppen, i
mindre grad forstyrre kommunika-
sjonen.

Fokus i kommunikasjonen
”Klart at det har noe å si hvordan hel-
searbeiderens kropp ser ut når en skal
veilede om overvekt”, svarer andre av
mine medarbeidere når jeg spør om
det. ”Hvordan påvirker det samtalen
da?” spør jeg. ”Nei, det kan jo både
bety at man får mindre troverdighet
hos noen og kanskje mer troverdighet
hos andre. Dette har hun i alle fall
ikke greie på, eller dette vet hun i alle
fall hva det dreier seg om”. ”Det ville
ikke være gunstig om en helsearbei-
der var radmager heller”, sa en annen

av mine kollegaer. ”Det vil også sende
spesielle signaler”. Når vi diskuterer
videre om hvor viktig kroppens utse-
ende er i samtalen, kommer vi fort
over på at det viktigste i kommunika-
sjonen er hvordan den andre blir
møtt. Det mest grunnleggende viktige
er at vi virkelig ser den vi kommuni-
serer med, at vi lytter til det vedkom-
mende sier, tar han eller henne på al-
vor, at vi viser respekt og er interes-
sert i å hjelpe vedkommende til å
finne egne løsninger.
Som veileder i helsespørsmål og i an-
dre sammenhenger, vil en kunne ha
fokus rettet mot den som søker råd
ved å være løsningsfokusert i tilnær-
mingen. Ved å ta fokuset bort fra den
ytre kroppen og fra egen kropp, vil
helsearbeideren bli i stand til å gi mor
personlig og nyttig veiledning om fy-
sisk aktivitet som overvektsforebyg-
ging. Når en samtaler løsningsfoku-
sert, har en fokus på løsningsbygging,
ikke på problemer. Det er den rådsø-
kendes egne mål som er drivkraften i
samtalene, og LøFT kan derfor sies å
være en tilnærming som fremmer
vekst og utvikling. Det legges vekt på
framtidsmuligheter, på å ta små en-
dringsskritt om gangen, og bygge vi-
dere på disse.
Fokuset på samtalens innhold og jak-
ten på løsninger, vil kunne ta opp-
merksomheten bort fra kroppene
som sitter der overfor hverandre. En
løsningsorientert tilnærming innebæ-
rer også en tro på og holdning til det
enkelte menneske som ekspert på eget
liv, og at alle gjør så godt de kan
under ulike omstendigheter.
Vi vil aldri kunne sette oss fullstendig
inn i en annens forståelse av en situa-
sjon. Helsearbeideren vil aldri fullt ut
forstå mors bekymring over barnets
vekt. Mors forståelse er hennes egen.
Helsearbeiderens erfaringer med sin
overvektige kropp, er hennes erfa-
ringer som nødvendigvis ikke er over-
førbare til mors situasjon, og i alle fall
ikke identisk med mors. All erfaring
vi mennesker gjør oss er subjektiv.
Hvordan vi mennesker opplever den
ytre verden er ulikt fra person til per-
son. Ved å ta innover seg at det er den
andre som er eksperten på sitt liv,
medfører det en erkjennelse av at det

har ingen effekt å tre ferdige løsninger
ned over hodet på andre. For at en-
dringer skal kunne skje, må mor opp-
leve det som nyttige forandringer de
tiltakene hun må gjøre for å få til økt
fysisk aktivitet hos sønnen, og både
hun og sønnen må ville det selv.
Ved å lytte med interesse og full tilste-
deværelse og aktivt etter den andres
ressurser, følelser, erfaringer og mes-
tringsstrategier, vil den andre kunne
føle seg sett og forstått bedre. Det vil
bli en bevisstgjøring av det vedkom-
mende vet og kan. Fokuset i samtalen
holdes på det saken gjelder. Slik sett
så kan man tenke at kroppsstørrelser
er av mindre betydning i forhold til
en respektfull og empatisk kommuni-
kasjon.
Respekt og empatisk innlevelsesevne
er kvaliteter som er nær forbundet
med hverandre. Empati er evnen til å
sette seg inn i den andres situasjon.
Men det betyr ikke at helsearbeideren
overidentifiserer seg med den rådsø-
kende og dennes verden slik som det
delvis var tilfelle i innledningshistori-
en i denne oppgaven. Empati er mer
at helsearbeideren arbeider for å for-
stå og utforske hvordan foreldrene ge-
nerelt og denne moren spesielt opple-
ver sin virkelighet. Det krever at man
er sensitiv overfor mors følelser og
tanker, forstår hva disse betyr for
henne og gir adekvat respons. For å
kunne gi adekvat respons må en in-
volvere seg emosjonelt, men kontrol-
lert. Det krever at helsearbeideren
snakker både om handlinger, tanker
og følelser der dette faller naturlig inn
i samtalen, og at fokuset i kommuni-
kasjonen er på mor og ikke på egne
overvektsutfordringer.
Noen foreldre med overvektige barn
vil muligens mene at en overvektig
helsearbeider er bedre rustet til å for-
stå deres situasjon, har større grad av
empati. De mener at hun har større
evne til innlevelse og forståelse ut ifra
egne erfaringer. Og at hun i kraft av
sin kroppstørrelse lettere kan forstå
hvordan det oppleves for mor å ha et
overvektig barn. Man kan jo så undre
seg over hvordan helsearbeideren
mestrer å balansere et slikt inntrykk
av sin egen rolle og sin egen kropp på
en kontrollert og adekvat måte slik at
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den som blir veiledet føler seg sett og
respektert.

Avslutning
Det finnes neppe noe enkelt eller en-
tydig svar på hvordan overvekt hos
helsearbeideren påvirker kommuni-
kasjonen når hun veileder om fysisk
aktivitet som overvektsforebygging
hos barn. Det vil variere fra møte til
møte, fra person til person, fra
kroppssyn til kroppssyn.

Refleksjoner over denne historien om
moren og hennes overvektige barn og
drøfting av dette dilemmaet med kol-
legaer, har gjort min tankereise spen-
nende, utfordrende, nyttig og bidratt
til noen nye tanker og større selvinn-
sikt i kroppens påvirkning på kom-
munikasjonen. Vi kan velge hvor mye
samfunnets krav om en perfekt kropp
og en BMI mellom 20 og 25 skal på-
virke vår hverdag og vår kommunika-
sjon. Dette valget vil også ha betyd-
ning for dem som vi som helsearbei-
dere veileder i helse- og vektrelaterte
spørsmål.

For å få flere synspunkter på krop-
pens betydning i kommunikasjonen,
vil det være interessant å spørre dem
som kommer til helsearbeideren for å
få råd om kropp og overvekt: Hvor-
dan påvirker helsearbeiderens
kroppsvekt veiledningen? Hvilken be-
tydning mener de at helsearbeiderens
kroppsvekt har for troverdigheten på
veiledningen? Hva synes de er viktig i
helseveiledningen? Størrelsen på den-
ne oppgaven begrenser muligheten
for å undersøke dette nærmere, men
her ligger utfordringen åpen for vi-
dere undersøkelser og studier. Spesielt
de som interesserer seg for helsekom-
munikasjon, -metoder, -tilnærminger
og effekten av denne burde være
interessert i en slik undersøkelse.
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Verdens Prevensjonsdag arrangeres for landets skoleelever den
24/9. Dagen er en global temadag for informasjon om prevensjon og seksuell helse til
15-19 åringer. Målet er å øke kunnskapsnivået innen prevensjon og seksuell helse, og
bidra til å redusere kjønnssykdommer og uønskede graviditeter.

Dagen markeres årlig rundt 26. september verden over i samarbeid med frivillige organisa-
sjoner og bedrifter. Bayer er initiativtaker, og i Norge gjøres dette i år sammen med Sex og
samfunn, SUSS-telefonen, Medisinernes seksualopplysning (MSO) og Landsgruppen av
helsesøstre NSF.

Motto for Verdens Prevensjonsdag i 2010 er ”Prevensjon: Det er ditt liv – det er ditt ansvar”.
I Norge markeres Verdens Prevensjonsdag med en forestilling i Olavshallen i Trondheim
24. september kl. 1200-1445. Her vil dyktige foredragsholdere informere og svare på spørsmål om sex og pre-
vensjon, elevene får se filmer og vinnerbidragene fra konkurransen presenteres.
Målet er å bevisstgjøre 15-19 åringer om viktigheten av at begge kjønn har et felles ansvar i forhold til seksuell
helse og prevensjon, bl.a. når man kommer til ”prevensjonsøyeblikket”.
Skoler i hele landet kan følge arrangement direkte på internett via denne nettsiden:
www.verdensprevensjonsdag.no

LaH NSF oppfordrer våre medlemmer i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom til å markere dagen
på skolene/HFU.
Du kan lese mer om Verdens Prevensjonsdag på www.verdensprevensjonsdag.no
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Løsningsfokusert tilnærming, kjent
som LøFT i Norge, har spredt seg fra
familieterapi til en lang rekke andre
fagområder. Det har også vist seg å
være et nyttig repertoar av tanke-
måter og kommunikasjonsmåter for
helsesøstre i deres forebyggende og
helsefremmende arbeid.

Hva er et løsningsfokus?
Historien om Jonas, som er 5 år og
går i barnehage, forteller om noe av
det sentrale i LøFT. Historien er sann
og den er som følger:

Jonas, som var 5 år gammel da denne
hendelsen fant sted, var en krevende
og utfordrende gutt for både de vok-
sne og de andre barna i barnehagen.
Han var så krevende at de voksne et-
ter hvert snakket mye om problemene
rundt ham. De snakket om ham på
møter, på pauserommet og ellers når
de hadde anledning. Etter hvert vok-
ste historien til også å handle om
familien rundt Jonas. Her fant man
forklaring på hvorfor Jonas var så
vanskelig. Bygda var liten, og mange i
barnehagen kjente til familiens prob-
lemer ellers. De fleste av oss har enten
hørt eller deltatt i denne typen sam-
tale om andre mennesker.

Det kom til et punkt, hvor personalet
i fellesskap mistrivdes med denne
måten å snakke om ett av barna i
barnehagen, og barnets familie. De
bestemte seg for å forandre på dette.
De ble enige om at de framover bare
skulle snakke om Jonas, hvis de hadde
noe nytt og annerledes å si om ham.
Deretter gikk det først en uke, hvor
ingen sa noe om Jonas, og enda en

uke etter det. I løpet av den tredje uka
kom den første kommentaren om
noe nytt og annerledes om Jonas. Fra
det tidspunktet vokste det fram en ny
samtale om Jonas. Det pussige var,
syntes personalet, at parallelt med en-
dringen de gjorde i deres måte å
snakke om ham på, så forandret Jonas
seg til å være mer som de andre barna
i barnehagen. Noen ganger var han
krevende og noen ganger var han en
glede.

De undret seg over hva som skjedde,
og diskuterte seg i mellom hva dette
kunne skyldes. Flere av dem var inne
på at deres eget skifte i sitt fokus på
ham, gjorde at de kommuniserte på
en ny måte, både verbalt og nonver-
balt. Jonas fikk et nytt samspill med
de voksne, som ga ham mer rom for å
være hele seg. Andre var inne på
ideen om at det kanskje ikke engang
var Jonas som hadde forandret seg,
men derimot de voksne som oppfat-
tet ham på en annen måte. De
snakket om at de tidligere hadde
skapt negative forventninger til Jonas.
Disse kom til uttrykk gjennom kom-

munikasjonen og samhandlingen, og
trigget Jonas på en negativ måte. De
hadde etablert en negativ spiral for
ham. Ved å skifte fokuset og se etter
andre ting ved ham, hadde de åpnet
opp for flere måter å kommunisere og
samhandle med ham. Dette satte i
gang en positiv spiral. Jonas fikk mer
rom til å være seg selv.

Hva forteller denne historien om
LøFT? Den bærende ideen i LøFT er
at mennesker skaper sine liv i kom-
munikasjon og samhandling med
omgivelsene. Måten vi snakker sam-
men med andre om våre liv har be-
tydning for hvordan vi lever det.
Måten andre snakker om oss har også
stor betydning for hvordan vi lever
det. Kommunikasjon som i stor grad
fokuserer på ”positive forskjeller”,
synliggjør muligheter for nye og mer
hensiktsmessige handlingsmønstre.

Positive forskjeller er forskjeller fra
verre til bedre. Vi etterspør ”Hva
er/var annerledes når/da…?”Vi jakter
på positive og optimistiske forskjeller
gjennom det man kan kalle ”løs-
ningssnakk”. Det skal ikke forveksles
med at man overser det negative. Det
er heller slik at man også i det nega-
tive ser etter de ”positive forskjellene”.
Det kan være en samtale om hvordan
en person har ivaretatt seg selv i en
vanskelig periode, eller om hva som
har fungert, på tross av problematiske
forhold. En slik tilnærming er noe
ganske annet. De positive forskjellene
er like sanne som de negative, og
skaper i tillegg større mulighet for
konstruktive ideer om livet.

Løsningsfokusert veiledning
En vesentlig del av helsesøstres ar-
beid er veiledning – av barn, ung-
dom og lærere i skolen, av foreldre
på helsestasjonen, av samarbei-
dspartnere. Løsningsfokusert
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tilnærming (LøFT) tilbyr
helsesøstre en lang rekke prak-
tiske kommunikasjonsmåter som
bidrar til gode samarbeidsre-
lasjoner, håp og kreative løsninger
i veiledning.

Systematisk fokus på de positive
forskjellene er en av de viktige
forskjellene mellom LøFT og andre
veiledningstilnærminger. Samtalen
utvikles fra den ene replikkvekslingen
(turn) til den neste, hvor intensjonen
er at man sammen kan utforske hvor-
dan forskjellene påvirker situasjonen
for personens egen del, i forhold til
andre involverte personer og i rele-
vante kontekster. Samtalene fokuserer
på små, konkrete forskjeller, som
skaper positive følelser som håp,
mestring, optimisme, glede, tilfreds-
het og kreative ideer. Fokuset er på
samtaleprosessen mer enn på tiltak og
løsninger. Det kan være en positiv
forskjell i fortiden i form av et ”unn-
tak” eller en overførbar erfaring. Et
unntak er når man kunne forvente at
problemet var tilstede, men at det av
en eller annen grunn ikke var det,
eller var mindre. Det kan være en
positiv forskjell i framtiden i form av
noen klare og realiserbare tanker om
endring. Det kan også være både små
og store framskritt som gir stigende
håp om bedring.

Historien
LøFT vokste ut av et psykoterapiom-
råde i USA som fikk betegnelsen
”Brief Therapy” på 1980-tallet. Det
var den gangen viktig å utvikle terapi-
former som var effektive og raske. Be-
handlingen ble betalt av forsikrings-
selskaper, som godkjente det behan-
dlingstilbudet som ga raskt utbytte
for klientene. Milwaukee teamet sin
tilnærming ble kjent som Solution
Focused Brief Therapy. Dette be-
grepet brukes fortsatt på terapifeltet.
Etter hvert som tilnærmingen har
spredd seg til andre bruksområder,
har den fått navnet ”Solution Focused
Approach” – på norsk ”løsnings-
fokusert tilnærming” med akronymet
”LøFT”.

Det er særlig to personer som er sen-
trale i fremveksten av LøFT og som
fortsatte å prege utviklingen helt til
deres død for noen år siden. Insoo

Kim Berg og Steve de Shazer møttes
da de begge arbeidet hos MRI – Men-
tal Research Institute – i Palo Alto i
California, USA. MRI er kjent fra sitt
tidlige arbeid på familieterapifeltet
med Strategisk Terapi – ”Strategic
Therapy”. Kontakten mellom MRI på
den ene siden og Steve de Shazer og
Insoo Kim Berg fortsatte i alle år etter
at paret forlot MRI for å starte sitt
eget institutt i Milwaukee, Wisconsin
i USA. Steve de Shazer beholdt kon-
takt med John Weakland fra MRI
gjennom hele livet, og betraktet ham
som sin mentor.

Insoo Kim Berg var utdannet bioin-
geniør fra Korea, og tok ny utdanning
som familieterapeut da hun kom til
USA. Steve de Shazer var utdannet
som klassisk musiker og var pro-
fesjonell jazz saksofonist i mange år.
Han utdannet seg videre og hadde
blant annet en mastergrad i sosial ar-
beid.

Paret reiste til Milwaukee for å utvikle
”Midtvestens MRI” og samlet et team
rundt seg, med kontorer i deres eget
hjem. De tilbød myndighetene i om-
rådet å gi hjelp til de aller vanskeligste
tilfellene, som ingen tidligere hadde
kunnet hjelpe. Dette gjorde at de kom
i gang med utfordrende arbeid. De
hadde fokus på å identifisere hva de
gjorde sammen med klientene, som
førte til raske og bæredyktige løs-
ninger. Det førte til at de skrelte bort
tanker og ideer, teknikker, med mer
som ikke direkte førte til bedring for
klientene. De ble stående igjen med
noen enkle ideer og framgangsmåter
som har blitt stående som tilnærmin-
gens essens frem til nå.

Hovedideer i LøFT
Den ene ideen er at ingenting er sta-
bilt, noe som fører til konseptet om
”unntak”. Unntak er de gangene man
kan forvente at problemet er tilstede,
men av en eller annen grunn, så er
det mindre eller borte. Teamet fant
fort ut at klientene brukte sine egne
ressurser mer bevisste og mer målret-
tede når de fortalte hjelperne om
unntakene. Jo mer konkrete og detal-
jerte fortellingene om unntakene ble,
jo mer tydelig ble det for klientene
hvordan de kunne benytte læringen

som ligger innbakt i unntakene. En
konkret og grundig analyse av unn-
takene viste seg å inneholde mange
gode begynnelser på løsninger.

Teamet i Milwaukee oppdaget også at
familiene handlet mer konstruktivt
når de hadde snakket om hva de øns-
ket seg annerledes og bedre i fremti-
den. Etter hvert ble det en strategisk
sammenheng mellom beskrivelser av
en bedre fremtid og unntakene. Sam-
taler om håp og ønsker for fremtiden
ble dermed den andre hovedideen i
LøFT.

Steve de Shazer formulerte på et tids-
punkt ”mirakelspørsmålet”, som et-
terspør forskjellen i det daglige livet
som allerede er kjent, når problemene
mirakuløst er borte. Mirakel-
spørsmålet har siden blitt et slags
varemerke på løsningsfokusert
tilnærming.
En annen konsekvens av å tenke at
ingenting er stabilt, og at ting er i
forandring hele tiden, er at problemer
er tilstander, og at tilstander er ”fly-
tende”. Det vil si at ting kan bli bedre,
selv om det ser ille ut i øyeblikket.
Dette kan skape håp i en ellers håpløs
situasjon.

En del av den grunnleggende
tenkningen er at man antar at men-
nesker gjør så godt de kan ut fra deres
forståelse av situasjonen. Nøkkelen
her ligger i å akseptere at mennesker
handler ut fra sin forståelsesramme,
uansett hvor uhensiktsmessig det kan
virke for utenforstående. Som
hjelpere trenger vi å ta utgangspunkt i
deres forståelsesramme. Når vi gjør
det, så viser det seg at mennesker er i
stand til å sette seg egne mål for
utvikling, og å oppdage og vurdere
framskrittene i retning av målet.
Bedring er synlig både for dem selv,
og for andre involverte omkring dem.

Alle løsningsfokuserte samtaler og
prosesser dveler i starten ved å finne
frem til enighet om hvilken endring
som er ønskelig og nyttig for person-
en. Dette er utgangspunktet for
samarbeidet. Løsningsfokuserte sam-
taler er på denne måten klientdrevne.
Løsningsfokuserte målformuleringer
skal gjerne inneholde beskrivelser av
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noe som er viktig for personen å opp-
nå – noe som gjør en viktig forskjell.
De inneholder beskrivelser av en-
dringer i betydningsfulle relasjoner i
form av nye handlinger, tanker og
følelser.

Løsningsfokuserte samtaler under-
søker samspillet mellom personen og
personens relasjoner og miljøer ut fra
ideen om at våre liv skapes gjennom
kommunikasjon og samspill med
omgivelsene. Bevissthet om interak-
sjonen og evnen til å reflektere kon-
struktivt rundt det er en del av fer-
dighetene som trengs for å leve et
godt liv i det moderne samfunnet.

Teoretiske sammenhenger
Som allerede nevnt ble LøFT utviklet
gjennom forskning på praksis. Det
finnes ikke en ”LøFT-teori” i den for-
stand at det finnes en teoretisk fork-
laring på hvordan og hvorfor LøFT
virker som det gjør. Milwaukee grup-
pen var opptatt av praksis. Insoo Kim
Berg og særlig Steve de Shazer var be-
visste på ikke å utvikle endringsteori-
er som forklaring på hva som skjer i
løsningsfokuserte prosesser.
I det internasjonale LøFT miljøet
pågår det en intens diskusjon om be-
tydningen av å utvikle en teori om
hvordan LøFT virker. Mange mener
at man bør gjøre det for å gi tilnær-
mingen akademisk kredibilitet, mens
andre mener at det vil svekke den
unike klientdrevne kvaliteten.

Klientdrevet i motsetning til
teoridrevet
LøFT-samtaler utvikles fra hvert rep-
likkskifte hvor innholdet formes av
den som veiledes. Det vil si at veiled-
eren leder samtalen fra ett skritt bak.
Veileder begrenser seg til å lede pros-
essen i samtalen, og holder seg i en
ikke-vitende posisjon. På denne
måten er LøFT klientdrevet i motset-
ning til teoridrevet. Dette kommer
særlig til uttrykk ved at veilederen i
LøFT samtaler i langt større grad enn
veiledere i andre tradisjoner bruker
personens egne ord, enten direkte
eller deiktisk (Korman et al 2010).

Postmodernisme
Steve de Shazer var, blant annet,
filosofisk utdannet og var spesielt

opptatt av den tyske filosofen Ludwig
Wittgenstein (Wittgenstein 1958).
Wittgenstein er kjent for sine ideer
om språkspill. Han mente at ord ikke
har en objektiv mening, men at
meningen skapes på nytt mellom
dem som bruker ordet i hvert enkelt
tilfelle. Wittgenstein inkluderes i den
vitenskapsteoretiske tradisjonen som
har fått betegnelsen ”postmod-
ernisme”. I tråd med Wittgensteins
tenkning mente Steve de Shazer at
teorier forkludrer mer enn det gavner,
og var derfor sterkt imot teoribyg-
ging. Han fastholdt at LøFT er en
samling av beskrivelser av praktiske
måter å kommunisere på, som kan gi
hjelp til endring.

Avhengig av hvilket ståsted man ser
det fra, kan man knytte LøFT til en
rekke forskjellige teorier. Tross dette
er det bred enighet om at LøFT i dag
kan forstås som en sosialkonstruksjon-
istisk og systemisk tilnærming til sam-
taler.

Sosial konstruksjonisme
Sosial konstruksjonisme er sosiolo-
gisk teori (Berger og Luckmann 1966)
om hvordan kunnskap genereres.
Teorien bygger på ideen om at vi
skaper vår sosiale virkelighet gjennom
kommunikativ interaksjon med andre
– samkonstruksjon. Det er en idé som
får mer og mer fotfeste i tenkningen i
vår tid. Overført til LøFT betyr det at
problemer ikke er en objektiv realitet,
men en sosialt konstruert forståelse.
På samme måte kan man konstruere
løsninger. Nye tanker og ideer om
løsninger samkonstrueres (co-con-
struction) i løsningsfokuserte sam-
taler, som et felles prosjekt mellom
personen og veilederen. Hvorvidt et
fenomen er et problem eller ikke og
hvilke mulige løsninger som finnes, er
avhengig av konteksten fenomenet
tolkes i.

Systemisk teori
LøFT er systemisk i den forstand at
man benytter relasjonelle og
sirkulære spørsmålssekvenser for å
utforske effekten av positive
forskjeller i hverdagen. Men systemte-
ori brukes ikke som en forklaring på
eksterne forhold som skal endres for
å skape bedring. Man kan derfor si at

LøFT ikke hører hjemme innenfor en
ren systemteoretisk tilnærming.

Den ikke-vitende posisjonen
En særlig viktig påvirkning er ideen
om den ”ikke-vitende” posisjonen
som er formulert som et sentralt ele-
ment i terapi av Harlene Anderson og
Harry Goolishian på slutten av 1980 –
tallet og begynnelsen av 1990-tallet.
Dette var samtidig som Milwaukee
teamet var i starten av sitt arbeid, og
begynte å formulere sine fram-
gangsmåter. Den ikke-vitende po-
sisjonen er noe annet enn å være uvi-
tende. Denne forskjellen er viktig å
erkjenne! Den ikke-vitende posisjo-
nen er en anerkjennelse av at pros-
essene som foregår inne i hvert enkelt
menneske og som leder til følelser og
tanker, og som i neste omgang leder
til handlinger i en sosial kontekst, er
utilgjengelige for andre enn personen
selv, med mindre man er undrende
og stiller spørsmål. Selv om man un-
drer, stiller spørsmål og får svar, så
gjenstår utfordringen å sammen
skape mening av dialogen man deltar
i, slik at den blir utvidende og bidrar
til ny forståelse. I praksis er det en
stor utfordring for de fleste av oss
med medisinsk utdanning å stilne vår
indre diagnostiske prosessen mens vi
lytter til andre mennesker.

Positiv psykologi
I nyere tid kan vi hente forklar-
ingsmodeller fra forskning i positiv
psykologi som er interessante i
forhold til LøFT. Barbara Fredrickson
sin teori (Fredrickson 2009) om hvor-
dan genuint positive følelser både
utvider vår kognitive kapasitet og
bygger opp menneskers mentale,
psykologiske, relasjonelle og fysiske
ressurser er relevant. LøFT-samtaler
stimulerer positive følelser som til-
fredshet, stolthet, glede, håp, trygghet,
tilhørighet. Ifølge Fredrickson skaper
disse følelsene genuin positivitet, som
på både kort og lang sikt bedrer vår
kreativitet, læringsevne og resiliens.

Resiliens
Resiliens, som er en fornorskning av
det engelske begrepet ”resilience”, be-
tyr en persons evne til å gjenskape et
kvalitativt liv, på tross av belastninger
som kan forventes å være øde-
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leggende. Dette er et voksende
forskningsfelt (Borge 2009), særlig in-
nenfor barnevern. Alle mennesker
blir utsatt for belastninger i løpet av
livet og vår evne til å takle disse be-
lastningene er avgjørende for
livskvaliteten. Høy grad av resiliens er
både forebyggende og helsefrem-
mende. Barn er særlig sårbare, og
forskningen viser at barn utvikler
forskjellig grad av resiliens, avhengig
av både deres personlige egenskaper,
familieforhold og sosiale nettverk.

Resiliens er en ferdighet som kan
opptrenes, og som alle mennesker
trenger på ett eller flere tidspunkter i
livet. Løsningsfokuserte samtaler syn-
liggjør og trener resiliensen gjennom
fokuset på de positive forskjellene i
både fortid, nåtid og fremtid. Særlig
viktig er det å etterspørre og anerk-
jenne innsatsen som allerede er gjort
for å håndtere problemer, og hvilke
fremskritt personen har gjort frem til
nå. I spørsmål om dette ligger det en
kraftig antakelse om positive
forskjeller, hvor personen allerede har
vist resiliens.

Kommunikative ferdigheter
og teknikker
Sentralt i arbeidsformen er løsnings-
fokuserte samtaler, hvor hjelperen ved
å lytte, stille spørsmål og sammen
med personen skape nye ideer og
handlingsmuligheter, tapper inn i
personens egne styrker, ressurser og
nettverk. Denne arbeidsformen
tillater personen styring og ansvar i
egen utviklingsprosess.

Løsningsfokusert lytting
Løsningsfokusert lytting ut fra en
genuin posisjon av å være ikke-vi-
tende til personens indre liv, er
avgjørende for å få den kreativt un-
drende og undersøkende kvaliteten
som kjennetegner løsningsfokuserte
samtaler. Et nyere forskningsarbeid
(Korman et. al 2010) antyder at det i
praksis er en signifikant større grad
av den ikke-vitende posisjonen (An-
dersen 1990) i LøFT-samtaler sam-
menlignet med en rekke andre tilnær-
minger og metoder. Dette kommer
særlig til uttrykk gjennom den sys-
tematiske bruken veilederen har av
personens egne ord i LøFT-samtaler.

Grunnlaget for å kunne lytte så
fokusert er oppmerksom tilstede-
værelse, hvor tankene er fokusert på
her og nå, og forstyrrende tanker er
lagt til side.

Løsningsfokuserte spørsmål
Åpne løsningsfokuserte spørsmål som
etterspør den positive forskjellen i en
rekke temaer, er en teknikk som
forsterker den undrende kvaliteten i
samtaler. Ett kjennetegn på undrende
og undersøkende samtaler er at an-
tallet av åpne spørsmål er vesentlig
større enn antallet av lukkede
spørsmål. Dette fører til at hjelperen
snakker lite, men lytter desto mer.
Dermed blir det personen som
trenger en endring, som snakker mest
i samtalen. Et rolig tempo og evnen
til å tåle stillhet mens personen tenker
og undrer seg er viktige kommunika-
tive ferdigheter.

Nonverbal kommunikasjon
Like viktig som den verbale kommu-
nikasjonen, i form av anerkjennelse
og spørsmål, er den nonverbale kom-
munikasjonen. For at den verbale
kommunikasjonen skal bli oppfattet
som genuin og intensjonen i den ak-
septert, må den nonverbale kommu-
nikasjonen understøtte det som blir
sagt. Det må være kongruens mellom
hjelperens verbale og nonverbale
kommunikasjonen. Selv om budskap
i det nonverbale uttrykket ikke er et
uttalt tema i samtalene, og man skal
være ytterst forsiktig med å tolke, kan
hjelperen allikevel få viktige signaler
om kvaliteten på samtalen gjennom å
være oppmerksom på personens non-
verbale kommunikasjon.

Avsluttende betraktninger
Som beskrevet er LøFT en samling av
praktiske framgangsmåter i kommu-
nikasjon som bidrar til gode samar-
beidsrelasjoner, håp for fremtiden og
kreative løsninger. Ettersom det ikke
er basert på teorier er det enkelt å
lære seg og å ta i bruk. Helsesøstre
som har gjort seg erfaringer med det i
sitt arbeid oppdager at de har fått
praktiske framgangsmåter til å realis-
ere sine intensjoner om ressursfokus
og empowerment i sitt forebyggende
og helsefremmende arbeid.
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Bruker du disse
nettsidene?

Helsedirektoratet har etablert
egne nettsider for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten;
www.helsedirektoratet.no/helse
stasjon_skolehelsetjenesten
De bør benyttes i langt større
grad, spesielt av helsesøstre!

Helsebiblioteket –
www.helsebiblioteket.no – har mange
nyttige sider, spesielt Barn og ung-
dom og Samfunnsmedisin og folke-
helse – her finner du også egne
undersider for helsestasjon og skole-
helsetjenesten.
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Litt om min ”LøFT-bakgrunn”:
Jeg gikk på deltidsstudiet ”Kom-
petanseprogram i LøFT” og ble serti-
fisert i ”praktisk løsningsfokusert ar-
beid” i 2006. Kursleder var Vivian
Luth-Hanssen, Brief Solutions. Jeg
har gått kurs med Ben Furman i
”Unger kan” som er en løsnings-
fokusert tilnærming til barns proble-
mer. Jeg har deltatt på Ben Furmans
”Reteaming-kurs” (LøFT i grupper),
og er sertifisert reteamingcoach. Jeg
har i tillegg deltatt på diverse andre
kurs og internasjonale konferanser
som omhandler LøFT.

Fra problemsnakk til snakk
om håp, muligheter og øn-
sket framtid
Det å gå fra å snakke om problemer
og årsaker til problemer til å rette
fokus i samtalen mot håp, muligheter,
styrker, kompetanse, tidligere gode
erfaringer og ønsket framtid for den
enkelte, er et paradigmeskifte. Og
kanskje spesielt for oss sykepleiere
som er opplært i å være ”eksperten”,
være den som har svarene og vite hva
som er best for pasienten, for bruk-
eren, og som helsesøstre for foreldre,
barn og ungdommer.

Etter at jeg fikk integrert LøFT-
tankegang- og LøfT-handlingskom-
petanse har jeg fått et annet syn på
ekspertrollen. Jeg har tatt på alvor og
tatt konsekvensen av at det er den
som eier problemet eller utfordrin-
gen, som vet hvordan løse dette til det
beste for seg. Min rolle som sam-
talepartner er å være på jakt etter den
andres ressurser, styrker, kompetanse

og tidligere erfaringer og bidra til at
vedkommende blir seg bevisst hvor-
dan ta i bruk disse på veien mot det
målet vedkommende velger for seg
selv. Det er den enkeltes forståelse,
opplevelser, språk og ønsket framtid
som er styrende for prosessen. Det
innbærer også at det er den jeg
snakker med som selv finner fram til
de positive forskjellene og eventuelle
løsninger som fungerer for seg. Jeg
har mange eksempler på at dette gir
mestringsopplevelse, økt selvtillit og
tro på at det går an. Erfaringer gjort
av Insoo Kim Berg viser at i mer enn
85% av tilfellene finnes styrkene og
strategiene allerede i personene og i
nettverket.

En gang snakket jeg med en jente
som strevde med angstfulle tanker
som periodevis tok styringen over
hverdagen hennes. Hun kom i ut-
gangspunktet til meg for å få noen
råd om hvordan hun kunne bli bedre.
Gjennom samtalen kom det fram at
hun hadde beveget seg fra 1 til 6 på
en skala fra når problemet var størst
og til der hun var i dag. Jeg spurte
henne hva det var som gjorde at hun
plasserte seg på 6 i dag og ikke lavere.
Det var at hun hadde overtatt styrin-

gen over tankene selv, sa hun. Jeg un-
dret meg på hvordan hun hadde fått
til det. Jo, det hadde hun greid ved
hjelp av støtte fra en god venn som sa
til henne at disse tankene ikke var
farlige og at de kom til å gå over, ved
hjelp av en omsorgsfull mor, og ved å
være opptatt med venner og ulike
fritidsaktiviteter. Alt dette var unntak
fra problemet. Denne jenta ble seg
bevisst hvordan hun selv hadde greid
å få det bedre, hvor og når hun hadde
gjort det, og hvilke andre viktige per-
soner som hadde hjulpet og hva de
hadde gjort som hadde hjulpet
henne. Veien videre ble da å fortsette
å gjøre mer av det som hadde hjulpet
henne så langt. Hun forlot samtalen
med et stort smil og rett rygg. I
oppfølgningsamtalene har hun fortalt
om hvordan hun har fortsatt å bruke
denne kompetansen sin, og hvordan
dette har gitt henne styrke og
mestringserfaringer. Det skaper håp.
Virkemidlene i LøFT er håp,
kreativitet og samarbeid, sa Ben Fur-
man i et foredrag i Helsingfors høsten
2009. Ben Furman er spesialist i
psykiatri og har i en årerekke brukt
og videreutviklet LøFT i sitt arbeid,
blant annet ved Helsinki Brief Thera-
py Institute (HBTI) i Finland. Han
har skrevet en rekke bøker om
temaet.

Som samtalepartner ser jeg på meg
selv som en medgransker, en detektiv,
en forsker som sammen med den an-
dre finner fram til og undersøker
mulige løsningsalternativer og
mestringstrategier. Ved at personen
selv oppdager egne ressurser, styrker
og kompetanse, bevisstgjøres egne
muligheter og mulige løsninger. Ved-
kommende får et sterkere eierforhold
til disse, han opplever at dette er mitt,
dette passer for meg. Personen blir
seg bevisst at det er slik jeg ønsker å
gjøre det, slik jeg ønsker å gjøre det.
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EGNE ERFARINGER OG REFLEKSJONER OM
BRUK AV LøFT I HELSESØSTERARBEID

Reidun Kasin Skoje.



”Du stiller så gode spørsmål”, sa en
far til meg en gang. Han hadde stort
omsorgsansvar for flere barn og egne
helsemessige bekymringer. Han var
nå svært sliten og visste ikke hvordan
han skulle holde ut situasjonen og
orke mer. Gjennom samtalen kom det
fram at han hadde vært i en lignende
situasjon for noen år siden. Da jeg
begynte å etterspørre hva han hadde
gjort da som hadde vært til hjelp,
hvordan han da hadde mestret situ-
asjonen og hvem andre som hadde
bidratt, sier han enda en gang:
”Spørsmålene dine er så gode”. ”Hva
er det med spørsmålene som gjør at
du synes de er gode?”spurte jeg. ”De
får meg til å tenke”, svarte han.
Og det er akkurat det det handler om.
En løsningsfokusert samtale er en
samtale som hjelper personen til å
tenke, reflektere, drømme og til å
oppdage de små positive forskjellene
og forestille seg egne mulige løs-
ningsalternativer. Jeg erfarer ofte at
disse løsningsalternativene er helt an-
nerledes enn de jeg kommer på eller
ville valgt for meg selv. Ved at person-
en selv definerer hva som er best for
seg, skapes håp, optimisme og nye
muligheter for framtiden. Ved å
fokusere på løsninger og muligheter
fremfor problemer, og kartlegge og
utvikle de ressurser som alt finnes i
den hjelpesøkendes miljø, bidrar det
til mestring, deltakelse og innflytelse
over egen livssituasjon.
En gutt i barneskolealder hadde store
utfordringer med uro i klasserommet.
Både mor og lærer ønsket at han
skulle ha en samtale med meg som
helsesøster. Selv sa han at målet for
samtalen var å lære å bli mer rolig.
Jeg spurte han hva og hvordan han
ville gjøre det hvis han var mer rolig.
I små detaljer beskrev han hvordan
han da om morgenen ville gå lang-
somt og rolig inn i klasserommet, stå
stille bak pulten inntil læreren sa at
de kunne sette seg. Da ville han sette
seg rolig ned på stolen, ta bøkene for-
siktig ut av sekken. Han ville rekke
opp hånda og sitte i ro på stolen og
vente på hjelp. Slik beskrev han i de-
talj videre hvordan en slik ”mi-
rakeldag” ville se ut. Vi forestilte oss
at vi satt og så på en film av denne
dagen. På slutten av samtalen sa han
at det som var mest nyttig i samtalen

var at vi hadde laget en slik film av
mirakeldagen. Da jeg poengterte at
det var han selv som hadde laget fil-
men, ble han mektig stolt. Han gikk
tilbake til klasserommet, og begynte å
gjøre det han hadde beskrevet i fil-
men. Læreren lurte på hva som hadde
skjedd, for gutten strålte, og var svært
stolt av seg selv. Han hadde selv skapt
sine egne løsningsalternativer og blitt
seg bevisstgjort disse gjennom ”film-
produksjonen”. Jeg kom ikke med
noen forslag til hvordan han burde
gjøre det, det visste han best selv.
Læreren ble bedt om å fortsette å
legge merke til hvordan gutten ventet
mer på tur, gikk roligere og flere av
detaljene i filmen, og hun passet
videre på å forsterke denne ønskede
atferden.

For en stund siden hadde jeg samtaler
med en gutt som fortalte at far var
mye sint på han og gikk til både fy-
siske og verbale angrep på han.
Innledningsvis vil jeg presisere at
dette ble en barnevernsak. I første
samtalen jeg hadde med gutten, etter-
spurte jeg blant annet når det var litt
bedre hjemme, altså den lille positive
forskjellen. Etter å ha tenkt seg om en
stund, sa gutten at det var når han
ikke kranglet med lillesøster. Det var
som oftest når han kranglet med
lillesøster at far ble sint på han og
gikk til angrep på han. Vi snakket
videre om når han og lillesøster
hadde det greit sammen. Gutten vis-
ste i detalj hva han gjorde da og hvor-
dan han selv kunne unngå å komme i
krangel med lillesøster. Dette ble en
bevisstgjøring hos gutten på hvordan
han selv kunne påvirke det som
skjedde. Han fikk et handlingsalterna-
tiv og ble bevisst egne muligheter.
Dette hjalp litt på hans nedtrykte
følelse. Men som sagt, dette ble meldt
barnevernet.

Hvorfor jeg synes LøFT er
verdifullt i arbeidet mitt
I min jobb som helsesøster skal jeg
drive helsefremmende og sykdoms-
forebyggende arbeid. Motstandskraft
er en viktig helsefremmende beskyt-
telsesfaktor. Begrepet resiliens kan
delvis oversettes med motstandskraft.
I resiliensforskningen utforskes unn-
takene; de personene som greier seg

tross alt, hva er det som gjør at de
greier seg, hvordan greier de seg.
LøFT’s leting etter unntak fra prob-
lemet passer som hånd i hanske med
resiliens/motstanskraft.
Fokus på mestring og ressurser er i
samsvar både med tenkningen i LøFT
og i helsefremmende arbeid. Det
finnes mange ulike definisjoner på
hva helse er. Selv liker jeg godt P.F.
Hjort definisjon: ”Helse er å ha over-
skudd i forhold til hverdagens krav”.
Med andre ord blir helse å forstå som
en ressurs som gir mennesker styrke
til å fungere og motstandskraft til å
stå imot påkjenningene man utsettes
for gjennom livet. LøFT er med andre
ord helsefremmende.

Salutogenese handler om det som
fremmer helse. Aaron Antonovsky har
sagt at en viktig salutogen faktor er
vår opplevelse av sammenheng; sence
of coherence (SOC). SOC betinges av
å forstå situasjonen, ha tro på løs-
ninger, finne mening i å forsøke det,
altså en optimistisk holdning. LøFT
er helt i tråd med dette.

I ”Yrkesetiske retningslinjer for syke-
pleiere” står det: ”Grunnlaget for all
sykepleie skal være respekten for det
enkelte menneskes liv og iboende
verdighet”. Hovedingrediensen i min
løsningsfokuserte praksis er respekten
for menneskene jeg møter og har
samtaler med. Ordet respekt kommer
fra latin: re-spektare. Re «betyr på
nytt, igjen», spektare betyr «å se». Å
vise respekt vil altså si, å se en gang
til.
”Sawubona”, sier zuluene i Sør-Afrika
når de møtes. Det betyr; ”Jeg ser deg”.
Jeg ønsker å møte mennesker med et
Sawubona. I min LøFT-praksis viser
jeg dette ved en bevisshet om at en
persons forståelse er hans egen. All
erfaring vi gjør oss er subjektiv. En
persons oppfatning av en bestemt
situasjon vil ikke kunne være identisk
med min. Derfor vil jeg heller ikke
kunne ha den fulle innsikten i hvor-
dan sitasjonen er for denne personen
eller hvilke løsninger som passer best
for vedkommende. Jeg er i en ikke-vi-
tende posisjon til den andres opp-
levelse av virkeligheten. Det er perso-
nens egen virkelighetsoppfattelse som
er grunnbjelken i min forståelse av
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personen og i samhandlingen oss i
mellom. Men jeg må likevel være
oppmerksom på at jeg som samtale-
partner påvirker personens opplevelse
av situasjonen.
Når jeg i LøFT-samtaler har fokus på
å lytte etter hvilke ord og uttrykk per-
sonen bruker, opplever jeg at person-
en føler seg sett og forstått. I LøFT er
det ordene og uttrykkene i person-
enes svar som er avgjørende for hva
neste spørsmål blir. Defor opplever
jeg at LøFT-kompetansen min har
gjort meg til en bedre lytter. Jeg er
mye mer til stede i samtalen ved at
fokuset mitt er på å lytte eksakt etter
hva slags ord og uttrykk personen
bruker, etter nøkkelord og hva og
hvem som er viktig for personen. Jeg
opplever ofte at det ligger store
mengder nyttig informasjon i
innskutte bisetninger, småord og
paranteser, og jeg lar samtalen flyte av
seg selv på basis av hva personen sier
og uttrykker. Mange erfaringer har
gjort at jeg virkelig har fått øynene
opp for at språket er et instrument, et
redskap for menneskelig samarbeid
og fellesskap som bør behandles med
den største oppmerksomhet.

Arild Aambø skriver: «Små forskjeller
kan utløse store forandringer. Kunsten
er å finne fram til en forskjell som gjør
en forskjell.» Det å være oppmerksom
på de små positive forskjellene, er for
meg viktig tankegods i LøFT-sam-
taler. Helsefremmende arbeid- og
samtaler kan også sees som en jakt et-
ter positive forskjeller med fokus på
det som fungerer, og hvordan gjøre
mer av det.

I LøFT-samtaler synes jeg at det å få
etablert et samarbeidsmål med sam-
talepartneren i starten av samtalen, er
spesielt nyttig. Det å få klargjort hva
personen ønsker eller håper å få ut av
samtalen, hva som må skje i løpet av
samtalen for at den skal oppleves nyt-
tig for vedkommende, er retnings-
givende for dialogen. Det er lett å tro
at vi vet hva andre ønsker med å
komme til samtale. Min erfaring er at
dette kan være noe helt annet enn det
jeg trodde. Med utgangspunkt i hva
vedkommende selv sier vil være nyt-
tig, blir fokus i samtalen på personen
og vedkommendes ønsker og behov.

Jeg kan senke skuldrene og lede sam-
talen fra ”et skritt bak”.

Å innta og være i en ikke-vitende po-
sisjon krever innsats og øvelse, men
jeg har erfart at ved å være i en ikke-
vitende posisjon får jeg mer infor-
masjon og kunnskap om vedkom-
mendes livsverden. Jeg har fått en
erkjennelse av og økende tillit til an-
dre menneskers evner til å løse sine
problemer selv. Terapeuten sørger bare
for å lokke frem hos klienten de egen-
skapene som gir løsningen et unikt per-
sonlig preg, skriver Insoo Kim Bergh.
Aambø sier at målet er empower-
ment/ myndiggjøring slik: «at folk
oppnår økt kontroll over sitt eget liv
ved å delta aktivt i en prosess sammen
med andre». Det at den andre er
eksperten på sitt eget liv, har blitt mer
og mer innlysende for meg. Jeg har
fått en utvidet forståelse for at det har
ingen effekt å tre ferdige løsninger
ned over hodet på andre. For at en-
dringer skal kunne skje, må vedkom-
mende oppleve det som nyttige
forandringer, og han må ville det selv.

For meg har LøFT-kompetansen ført
til en utviklingsprosess og en teori-
forankring som jeg opplever har gjort
meg til en bedre samtalepartner.
Denne kompetansen har også gjort
meg bedre i stand til å ta vare på meg
selv og min egen helse i en travel
hverdag. Jeg har ikke forventniger om
at jeg er eksperten som kan gi de
beste rådene i alle ulike situasjoner.
Jeg er mer et redskap som bidrar til at
den enkelte finner fram til sine virk-
ningsfulle løsninger, ser egne mu-
ligheter og håp. Dermed unngår jeg
også å ta på meg andres problemer og
overta ansvaret for å finne en
passende løsning for andre. Ansvaret
for problemet er plassert hos den det
gjelder. Personen blir selv myndig-
gjort ved at han blir invitert inn til å
være en likeverdig samtalepartner.
Dette er i tråd med empowerment-
tenkning. Og jeg tar i langt mindre
grad med meg andres problemer
hjem etter arbeidstidens slutt.

Min bruk i praksis
Med kompetanse i praktisk løsnings-
fokusert arbeid har jeg fått integrert
en allmennyttig og respektfull kom-

munikasjonstilnærming og tankesett,
til bruk i møte med små og store ut-
fordringer både på jobb og privat.
Uansett hvilke problemstillinger per-
sonen kommer med, har jeg en re-
spektfull, ressurs- og målorientert
måte å møte vedkommende på. Jeg
opplever at LøFT som holdning og
som praktisk verktøy er uvurderlige
hjelpemiddler i min hverdag som
helsesøster og veileder. De av mine
arbeidskolegaer som også har LøFT-
kompetanse, har også tallrike eksem-
pler på nytteverdien av LøFT. Det at
LøFT så sterkt vektlegger respekten
for det enkelte menneske som
eksperten i eget liv, synes jeg er spe-
sielt verdifullt.

LøFT er for meg en integrert hold-
ning og kommunikasjonskompetanse
som jeg bruker i enkeltsamtaler, i
grupper, i veiledning av barn, unge,
foreldre, lærere og andre samarbeids-
partnere. Jeg bruker også LøFT som
agenda for møter og i utarbeidelse av
individuell plan.
På skolene der jeg er helsesøster har
jeg LøFT-grupper (Reteaming) der
utgangspunktet kan være mobbing,
utestenging, manglende tro på seg
selv eller annet. Elevene kommer i fel-
lesskap fram til hva de vil oppnå evt
hvordan de ønsker å ha det sammen.
De beskriver hva de skal gjøre, når og
hvordan det skal gjøre det for å nå
målet sitt. I disse gruppene er som of-
test læreren med. Læreren er en
støttespiller som kan følge opp
elevene mellom gruppemøtene og
hjelpe å legge merke til hvordan
elevene får til det de vil trene på og
bli bedre til. Det er ikke jeg eller lær-
eren som kommer med forslag til
hvordan de skal oppnå målet, det vet
elevene best selv. Min erfaring er at
det gir spesielt godt resultat når alle
elevene skal legge merke til hva de an-
dre får til. Elever som har observert
ønsket atferd hos andre og forteller
om dette på neste møte, får like stor
oppmerksomhet på dette som på det
eleven selv har fått til. Elevene blir
oppmerksomme på det som er bra,
når det skjer det de ønsker skal skje
og hvordan andre får det til. Det blir
fokus på ønsket atferd.
På min arbeidsplass i Notodden kom-
mune er LøFT et satsingsområde, og
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benyttes også til kollegaveiledning, i
samarbeidsmøter og i ivaretagelse av
arbeidsmiljøet. Jeg benytter også
LøFT i egenveiledning.

”LøFT for foreldre”
Jeg holder foreldrekurset ”LøFT for
foreldre”. Kurset er foreløpig et pilot-
prosjekt i regi av organisasjonen
”Voksne for barn” med Ben Furman
som faglig ansvarlig. Vi er 20 person-
er som nå for tiden prøver ut dette
kurskonseptet i Norge. Lignende pi-
lotprosjekter foregår paralellt i andre
europiske land.
Målet for kurset er å styrke den vok-
sne i foreldrerollen gjennom å gi
praktiske verktøy for barneopp-
dragelse og gi kjennskap til grunn-
leggende prinsipper i løsnings-
fokusert tilnærming relatert til forel-
dreskap. Kurset er for alle som er
foreldre eller omsorgsperson for barn
over 3 år. Det er 5 samlinger ca an-
nenhver uke, 2 timer hver gang med
ulike temaer. Temaene er:

1. Godt gjort! Hvordan forsterke pos-
itiv utvikling.

2. Kutt ut! Hvordan møte uønsket at-
ferd.

3. Dra i samme retning. Hvordan
styrke samarbeidet mellom forel-
dre.

4. Hjelp! Kreative måter å hjelpe bar-
na å løse sine egne problemer.

5. Straff eller ikke straff? Hvordan
lære barn å ta ansvar for egne han-
dlinger.

Kurset er praktisk opplagt med
mange øvelser, felles erfaringsutveks-
ling, refleksjoner og hjemmeopp-
gaver.
Foreløpige tilbakemeldinger fra kurs-
deltakerne er at de synes det er svært
nyttig, og at de har lært virkningsfulle
praktiske tilnærminger til daglige ut-
fordringer i foreldrerollen. De
forteller selv gode eksempler på hvor-
dan de blant annet har forsterket øns-
ket atferd hos barna, hvordan de har
fått bedre dialog med ungdommen
sin, hvordan stemningen hjemme og
mellom foreldrene har blitt mer har-
monisk og hvordan barna har lært seg
nye ferdigheter. De setter også stor
pris på felles erfaringsutveksling om
hva de har fått til og hvordan de har
fått det til.
Det skal være et erfaringsseminar til
sommeren med videre planlegging av
utdanning av flere kursledere og
spredning av kurskonseptet.

Avslutning
Avslutningsvis vil jeg minne om at vi
mennesker skaper våre liv i kommu-
nikasjon og samhandling med om-
givelsene våre. Virginia Satir sier:
”Kommunikasjonen er for samspillet
det pusten er for å opprettholde livet.

Den pågår stadig, bevisst eller ube-
visst” .
Et klokt hode har sagt: Vi lærer
raskere av å granske våre suksesser enn
å studere våre feil. Ved å fokusere på
svakheter, omskaper vi hverandre til
dverger. Ved å fokusere på muligheter,
omskaper vi hverandre til giganter.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Fridalen skole ligger i Årstad bydel, på
Landås rett under fjellet Ulriken i
Bergen. Bydelen har høy andel av
innvandere og mange av disse er
barn. Dessuten er det mange kommu-
nale utleieboliger i dette området,
høyst andel i hele Bergen.

På Fridalen skole er det etter hvert en
del barn som selv kommer fra, eller
har foreldre som kommer fra andre
verdensdeler; Afrika, Asia og Midtøs-
ten. Skolen har ca. 413 elever fra 1.-7.
klasse. Totalt snakkes det 28 ulike mi-
noritetsspråk, og 83 elever snakker
norsk som andrespråk.

Mange av disse elevene klarer seg bra
på skolen, men jentene fra ikke-vestli-
ge land gir skolens lærer og helsesøs-
ter hodebry. Disse jentene får ikke lov
å delta i skolens aktiviteter hvis klas-
sen beveger seg ut av klasserommet,
de får ikke være med på bursdagssel-
skaper og virker understimulerte fag-
lig i følge lærerne. Leirskole er ikke
sømmelig for jenter i følge noen av
foreldrene. Jentene henger etter i
norsk, og de får mindre hjelp til lek-
ser enn guttene i samme familie. De
er heller ikke med på noe fritidsakti-
viteter.

I 2008 begynte helsesøster, fagutvikler
og skolens personell så smått å tenke
ut hva vi kunne gjøre for disse jen-
tene og deres familier for mer delta-
kelse og aktivitet. Våren 2008 søkte vi

RBUP om midler til arbeidsstipend.
Dette ble innvilget med kr 30.000,–
noe som gav oss tid og arbeidsmulig-
heter til å skrive en skikkelig prosjekt-
beskrivelse. Oppgaven ble gjort av
undertegnede.

Beskrivelse av prosjektet
Jentegruppen på Fridalen er en aktivi-
tetsgruppe for jenter med minoritets-
bakgrunn fra 5. til 7. klasse. Prosjektet
samarbeider med Fridalen skole, Ber-
gen Røde Kors, Fysioterapitjenesten,
RBUP Vest (Regionsenter for barn og
ungdoms psykiske helse) RVTS Vest
(Ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging), Kul-
turkontoret og Fysakenheten (idretts-
kontoret i kommunen). Dette er kort-
siktige mål for prosjektet:

1. Å motivere innvandrerjenter og de-
res familier til økt aktiv deltakelse i
nærmiljøet

2. Å inspirere til økt fysisk aktivitet
3. Å motvirke at jentene (og mødrene
deres) isolerer seg i hjemmet

4. Å få bedre kontakt med foreldrene

5. Å lære mer om innvandrerfamili-
ene, jentene og barneoppdragelse.

De tre første målene retter seg mot
jentene og deres foreldre, de to siste
handler om oss, fagfolkene. Gjennom
rekruttering, oppstart og gjennomfø-
ring av gruppene ønsker helsesøstrene
og lærerne å øke bydelens tverrkultu-
relle kompetanse. Dette arbeider vi
med på flere felt.

Langsiktige mål:
– Redusere forskjellbehandling av
gutter og jenter i innvandrerfamili-
ene

– Forebygge rasisme i skolemiljøet
– Bidra til økt integrering av innvan-
drerjenter i skolemiljøet og i friti-
den

– Bidra til å styrke egenomsorg,
mestring og trivsel blant jentene i
målgruppen

– Utvikle metoder og tiltak med
overføringsverdi til andre skoler i
Årstad.

Organiseringen
Gruppelederne er helsesøster på sko-
len og fagutviklingshelsesøster, dessu-
ten møter en fast frivillig fra Bergen
Røde Kors på hvert treff. Gruppen
møtes i skolens lokaler, som oftest
skolekjøkkenet og gymsalen ca to ti-
mer hver tirsdag. Aktivitetene foregår
i ”skoletiden”, resten av skolens elever
går hjem da fordi lærerne har samlet
alle fellesmøter til tirsdagen.

Prosjektet ledes av undertegnede som
også er prosjektleder, mens helsesøs-
ter Kari Toft Skjelde er prosjektmed-
arbeider. Det holdes faste styremøter
to eller tre ganger i halvåret og styret
består av gruppelederne, enhetsleder
Toril Økland og rektor Randi Gelink
på skolen. Prosjektet har og opprettet
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en ressursgruppe bestående av ulike
samarbeidspartnere som alle arbeider
med etniske minoriteter i Bergen
kommune.

Jentegruppen på Fridalen er i hoved-
sak finansiert av midler utenfra som
for eksempel gaver og bidrag fra pri-
vate Lions Club og Sparebanken Vest,
fra Barne-og likestillingsdirektoratet
(Fattigdomsmidler), fra RBUP, Fyl-
kesmannen i Hordaland og i 2010 fra
Helse og rehabilitering gjennom
Voksne for barn. Vi har også mottatt
Fagprisstipend for 2009 av Lands-
gruppen av helsesøstre NSF.

Erfaringer ved gjennomføring
Prosjektet startet opp første gruppe
februar 2009 med 14 jenter, andre
gruppe fra september 2009 bestod av
11 jenter, kun 2 av dem var nye. Nå i
skrivende stund februar 2010 har vi
begynt med tredje gruppe med 16
jenter.

Prosjektet har ikke opplevd proble-
mer med rekruttering, snarere tvert i
mot. I planleggingsfasen tenkte vi oss
en gruppe mellom 6-8 som ideell. Vi
hadde også antakelig noen forutinn-
tatte holdninger om at det kom til å
bli vanskelig å få lov av foreldrene til
å få adgang til døtrene deres. Vi be-
stemte oss for å invitere oss selv på
hjemmebesøk. Skolens helsesøster
kjente mange av familiene fra før av,
det gav oss en god mulighet for kon-
takt.

Januar 2009 gjennomførte vi 14
hjemmebesøk hvor vi presenterte
prosjektet og hvorfor vi mente jen-
tene skulle få være med. Noen ganger
hadde vi tolk med. Vi opplevde bare
en gang at foreldrene sa ja da vi var
hjemme hos dem, men at datteren
ikke møtte opp til første treff, og at de
andre jentene sa at hun ikke skulle
være med likevel. I ettertid burde vi
fulgt dette bedre opp. Det går an å
komme i dialog med foreldrene og å
finne ut hva som holder dem tilbake,
om det er noe vi bør ta hensyn til, og
om det er noe vi ikke har forstått. Det
er antakelig i slike situasjoner når det
butter, at vi virkelig kan lære noe om
det flerkulturelle. Stort sett har vi

snakket med samtlige foreldrene ved
oppstart, og vi har gjentatt besøkene
ved semesterslutt for å høre om forel-
drene er fornøyd.
Hvert semester setter vi opp et pro-
gram hvor vi prøver å etterkomme
jentenes ønsker. Første gang var i de-
sember 2008 hvor vi prøvde oss på et
fokusgruppeintervju med jentene
som skulle være med. De ville blant
annet ri på hester, gå på ski, gå på
kino og de ville i alle fall lære å svøm-
me! Mye av dette har vi faktisk gjort.
Det eneste vi sier direkte nei til er
shopping og disko.

”Gøy med gym” er en gjenganger i
Jentegruppen, vi bruker gymsalen og
har ofte med en fysioterapeut som in-
struktør. Av mer spesielle arrange-
menter har vi to ganger reist til ulike
bondegårder hvor alle jentene fikk ri,
stelle hester, mate dyr og spise i en
lavvo. 22. september 2009 dro10 jen-
ter og tre voksne med toget til Voss,
og var der hele dagen. Jentene fikk fri
fra skolen og lov av foreldrene. Flere
av dem reiste med tog for første gang.
Vi besøkte Voss folkemuseum, lærte
flere gamle barneleker og spiste mid-
dag på Voss Vandrerhjem.

Det er noe helt spesielt med muslim-
ske jenter og lysten til å svømme! Det
går også igjen i litteratur (Roald,
2004). Jentene tok det faktisk opp før-
ste gang vi møtte dem. De ville lære å
svømme! Kunne vi ikke hjelpe dem
med det? Gruppelederne tenkte flere
ting om dette. Lærer de ikke å svøm-
me på skolen? Og bør ikke alle jenter
uansett lære å svømme? Her på vest-
landet er vi jo faktisk omringet av
vann på alle kanter. Vi bestemte oss
for å gjøre et forsøk på å komme jen-
tene i møte. Vi kontaktet Bergen
Svømme- og livredningsklubb og de
var interessert. Høsten startet vi opp
svømmeopplæring for 12 jenter, kur-
set gikk over 10 uker på ettermid-
dagstid. Jentene måtte fraktes med
buss til en annen skole noe som selv-
følgelig medførte kostnader. Fram-
møte var godt, jentene var motiverte
gjennom hele høsten. Alle fullførte
kurset, og alle oppnådde bedre svøm-
meferdigheter.

Vi skulle gjerne ha arrangert flere
svømmekurs, men Bergen Svømme-
og livredningsklubb fikk avslag på
søknaden i 2010. Men nå ville jentene
praktisere det de hadde lært! Vi fikk
en avtale med kommunens idrettsetat
som klarte å finne en løsning på egne
jentedager i et svømmebasseng på
Landås. En lørdag i måneden har
Landåshallen åpent for jentesvøm-
ming. Og jentene møter opp! Og oppi
alt dette, glemte vi å spørre de andre
jentene om de kunne svømme. En av
de burmesiske jentene kan dessverre
ikke svømme, hun er snart 13 år. Vi
skal finne et svømmekurs til henne.

På hjemmebesøkene fortalte mødrene
oss at de gjerne ville trimme, men de
hadde ikke råd og kunne heller ikke
benytte vanlige trimsteder fordi det
var åpent for begge kjønn. De fortalte
oss at de hadde lagt på seg etter an-
komst til Norge, at de var mye hjem-
me og mindre aktive enn før. Etter
flere henvendelser til frivillige organi-
sasjoner og kommunens idrettsetat
(Fysakenheten) fikk vi endelig i de-
sember 2009 informasjon om en villig
og egnet instruktør/fysioterapeut som
hadde meldt seg.

Trim for damer er i gang en time i
uken på Fridalen skole. Det kan høres
lett ut, men verden er dessverre ikke
sånn. Dette medfører organisering, le-
delse, penger og tid, men heldigvis
opplever prosjektet mye forståelse og
støtte. (org.plan neste side)

Deltakernes opplevelser
Jentene selv er veldig fornøyd med
gruppen. Når Fatima sier helt spon-
tant at tirsdagen er den kjekkeste da-
gen i uken fordi da har vi jentegrup-
pen, tror jeg henne. Vår erfaring hit-
til, er at disse jentene trenger en slik
gruppe og den stimuleringen grup-
pen gir. Jeg tenker spesielt på opple-
velser som å gå i teateret, på kino, rei-
se til Voss på tur og småpusle med litt
håndarbeid. Slik får de noen opple-
velser som verken skolen eller forel-
drene tilbyr.

Vi har intervjuet hver jente individu-
elt for å snakke alene med hver en-
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kelt. Noen ganger har jeg tenkt at de
ikke forteller oss så mye. De er på en
måte litt ordfattige, rett og slett fordi
de ikke snakker så godt norsk. Det
har tatt meg lang tid å forstå dette.
Tilsynelatende kan det virke som om
de snakker ok norsk, men etter en
stund oppdager du at de gjerne gjen-
tar de samme setningene, at de er uvi-
tende i forhold til vanlige ting i sam-
funnet, de er fattige på begreper og at
de er kanskje ikke vant til å snakke
om egne behov. Jeg pleier å beskrive
måten jentene uttrykker seg på som
tynt.

Alle sier at det er gøy i gruppen, og at
de trives med de andre jentene. De
forteller at de ikke har norske venner,
men at de har fått gode venner i jen-
tegruppen. Når det gjelder norske
venner, oppfatter jentene at de nok er
venner på skolen, men lengre enn det
strekker ikke vennskapet seg. En jente
har en norsk bestevenninne, men hun
er nok den som ser ”norskest” ut.
Noen av jentene kjente hverandre fra
før, men de er blitt enda bedre venner
i Jentegruppen. En gang da vi var ute
på tur utenfor skolen, kom en bror av
en av jentene bort og spurte om vi
ikke kunne lage en guttegruppe også.
Da protesterte jentene skikkelig, de
kneiste med nakken og svarte: ”Nei,

dette er vår gruppe. Dette er jente-
gruppen og her skal vi ikke ha med
gutter!” Riktignok har skolen tatt ini-
tiativ til en guttegruppe, den kan være
i gang fra høsten av.

Lærene gir gode tilbakemeldinger på
at jentene har godt av å være med i
gruppen. Jentene er blitt mer aktive,
spesielt i forhold til gymnastikk. Det-
te er noe prosjektet skal følge opp og
ta med i den videre evalueringen. De
forteller også at jentene fra gruppen
deltar med liv og lyst på fellessvøm-
ming (de er sømmelig kledd), mens
mange etniske norske jenter sitter på
bassengkanten og ser på.

Har vi oppnådd noe i forhold til fri-
tidsaktiviteter?
4-5 jenter var interessert og motivert
for å begynne på volleyball i Hauke-
landshallen. De møtte opp på trening
i løpet av mai 2009, men på grunn av
turneringer og pågående arrangement
ble treningen avlyst eller utsatt flere
ganger. Ingen av jentene fortsatte med
dette etter sommeren.

To jenter fra (Irak og Palestina) er på-
meldt turngruppe med oppstart janu-
ar 2010. En tredje jente (Irak) ville
også gjerne begynne på turn, men
fikk ikke lov hjemme. Begrunnelsen

var at familien måtte gå i moskeen
om mandagene. En jente fra Eritrea
er begynt på fotball sammen med en
annen jente i gruppen, samme jente
svømmer også i helgene. En annen
jente er begynt på håndball, og hun
svømmer med foreldrene hver helg.

Tre jenter går nå fast på fotballtre-
ning, en av dem er med i Røde Kors-
gruppen på skolen og en av de nye
har nettopp begynt å spille håndball.
To jenter er med i Fargespill (flerkul-
turell teaterforestilling), men Farge-
spill foregår ikke jevnt hver uke. Der-
for kan en konkludere med at 4 jenter
av 11 er aktive i noen faste aktiviteter,
mens 7 av 11 jenter er ikke med på
noe regelmessig (menighetsbesøk i
Baptistkirken er ikke betraktet som
aktivitet, fordi vi ikke har registrert
menighetsarbeid i moskeen).

Videre utvikling
Gruppe tre med oppstart 2010 kan bli
enda større, derfor har vi bestemt oss
for å dele jentene opp i to undergrup-
per. De yngste jentene fortsetter etter
det oppsatte hovedprogram, men de
eldste blir organisert i en annen grup-
pe.

I denne gruppen skal vi prøve å lære
jentene litt organisasjonsstruktur.
Gjennom diskusjoner, faste tema, god
struktur skal vi oppfordre dem til å ta
ordet, skrive referat, ha ulike mening-
er og gi dem en forsmak på hvordan
Norge som samfunn fungerer demo-
kratisk på mikronivå. Hensikten er at
jentene selv med litt hjelp skal fortset-
te gruppen når de begynner på ung-
domskolen, at gruppen skal bli bære-
kraftig.

Som de fleste prosjekter som har med
etniske minoritetsgrupper å gjøre, sli-
ter vi med kontakt og deltakelse av
foreldrene. Vi hadde ønsket oss bedre
kontakt. I første gruppen kom 3 mø-
dre innom en lønsj vi hadde på en
Kinarestaurant, andre gruppen møtte
en mor opp da vi dro på besøk til en
bondegård. Erfaringene forteller oss
at vi skulle vært mer bevisst på dette
fra starten av og planlagt det bedre.
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Grunnene til at de ikke kommer selv
om vi oppfordrer dem til det, er anta-
kelig flere og sammensatte. Mødrene
har det travelt, de har til dels store
omsorgsoppgaver med mange barn,
noen går på skole for å lære norsk,
andre er i arbeidstrening. Noen av
dem har sagt til oss at de er helt ut-
slitte når helgen kommer. Tenk deg
selv i samme situasjon i for eksempel
Japan eller Sudan! Jeg tror også det at
de kan lite norsk holder dem tilbake,
det er tryggere å være hjemme enn å
omgås noen man ikke kan kommuni-
sere med. Og hva med fedrene? Vi
snakker med fedrene på hjemmebe-
søk, noen ganger er det de som tar
avgjørelsen i familien. Vi vil også gjer-
ne ha kontakt med fedrene, men de er
enda fjernere enn mødrene. Jeg tror
nok dette skyldes at vi er selv kvinner.
Dette semesteret skal vi prøve oss på
et foreldremøte som begynner klok-
ken 16.00, hvor vi inviterer til et felles
måltid og sosialt samvær samtidig
som vi formidler noe av våre erfa-
ringer fra treffene. Hele familien er
selvfølgelig velkommen til dette.

Vi har som sagt ikke hatt vanskelig
med rekrutteringen, men det skyldes
også at det er de samme jentene som
er med hele tiden. Dette hadde vi ikke
tenkt på da vi startet opp, i alle fall
ikke på en sånn måte at vi fortalte det
tidlig til jentene. Nå er vi kommet i
den situasjonen at ingen vil slutte,
bare ved naturlig avgang det vil si jen-
tene som bytter skole til ungdomsko-
len, slutter.
Hva skal vi gjøre med de polske jen-
tene som sokner til Fridalen skole? I
første gruppe hadde vi med en polsk
jente, hun rekrutterte seg selv egentlig
ved å stille sammen med de andre
deltakerne. Skolen mener at alle bør
med, men jeg mener at vi bør priori-
tere og tenke på målsetningen og
mandatet. De ikke-vestlige jentene
har andre utfordringer enn de polske,
begge gruppene skal lære seg norsk,
men personlig mener jeg at jentene
fra Polen er bedre stilt enn jenter for
eksempel fra Somalia simpelthen for-
di samfunnet i Polen er mer likt det
norske og utfordringene er mindre i
forhold til tilpasning.

Vi har og diskutert hvorvidt vi skal ha
noen norske jenter med i gruppen.
Egentlig er vi enig om at jo, det kun-
ne vært fint. Problemet hittil er at
gruppene har vært for store (ikke
nummer to), og vi skyver det fra oss
på grunn av utfordringene dette med-
fører. Hvordan skal vi motivere nor-
ske jenter til deltakelse? Hva skal vi
bruke som argumenter? Hvilke type
jenter er vi ute etter? Skal vi ta de som
fungerer super bra sosialt, noen i
midtsjiktet eller noen som trenger et
løft selv? Dette står foreløpig på vent.
Men når de utenlandske foreldrene
selv spør oss om hvorfor vi ikke har
med noen norske jenter, når det er
snakk om integrering, synes vi spørs-
målet er meget berettiget. Det er for-
resten ikke bare foreldre som spør,
andre fagfolk, folk i ressursgruppen.

Avslutning
Å arbeide i et prosjekt er annerledes
og utfordrende på flere måter. Vi
brukte tid på å planlegge prosjektet,
noe jeg tror er avgjørende for et godt
resultat. Prosjektsbeskrivelsen har
hjulpet oss framover, og den er flittig
i bruk og har vært vedlegg til alle søk-
nadene. Den binder oss til fremdrift,
mål, mandat og at vi gjør det vi be-
stemte oss for.

Når du arbeider i et prosjekt, må du
våge å ta sjanser og utforske ting. Pro-
sjektarbeid passer ikke for typiske ru-
tinemennesker. Det krever en viss
modenhet og disiplin hos enkeltper-
soner, skriver Westhagen (2008) i bo-
ken Prosjektarbeid. Vi kunne for ek-
sempel vært fornøyd med Jentegrup-
pen og dens aktiviteter, men fordi vi
er brukerorienterte og tror på empo-
werment som filosofi, setter vi i gang
med svømmekurs, åpen svømmehall
og dametrim (se figur 1). Det er som
ringer i vannet, prosjektet blir større
og krever mer av oss.

Og en ting til. Vi i prosjektet er enga-
sjerte og begeistret, vil gjerne få dette
til, men stadig møter vi på hindringer
og stengsler, og noen ganger blir vi
uenige om hvordan vi skal løse dette.
Alt dette hører med når man beveger

seg vekk fra det kjente og inn i nye
landskaper.
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Hva mener LaH?
Hvis du er interessert i å vite
hvilke høringsuttalelser LaH gir,
bør du benytte nettsidene våre
www.sykepleierforbundet.no/

helsesostre
Her finner du våre høringssvar.

De siste er blant annet Adopsjon –
til barnets beste, NOU 2009:21,

Elin – H, om elektronisk samhandling
mellom føde-/barselavdeling og hel-
sestasjon, og

Et trygt fødetilbud – Helsedirektora-
tets rapport med forslag til kvalitets-
krav til fødeinstitusjoner, men som
også omhandler både svangerskaps-
og barselomsorgen.



–––––––––––––––––––
Anniken Owren Aarum,
seniorrådgiver, Helse-
direktoratet

–––––––––––––––––––

Nøkkelhullet er et nyttig verktøy
for helsesøstre når de skal drive
kostholdsveiledning. Det er lett
å kutte inntaket av fett, sukker
og salt, og øke inntaket av fiber,
ved å bruke Nøkkelhullet som
guide.

Den nye offentlige merkeordningen
er et konkret og handlingsorientert
supplement til de offisielle kostrå-
dene.

– Hovedutfordringene i kostholdet
vårt er at innholdet av fett, mettet
fett, sukker og salt er høyere enn
ønskelig, og at innholdet av kostfiber
er lavere enn anbefalt. Derfor er disse
valgt som kriterier for Nøkkelhullet,
påpeker seniorrådgiver Anniken
Owren Aarum i Helsedirektoratet.

Enkle grep
Velger man en frokostblanding som
tilfredsstiller kravene i Nøkkelhullsor-
dningen og heller på nøkkelhullsmer-
ket melk, kan det bli til sammen 50
prosent mindre sukker og over 80
prosent mindre fett og mettet fett,
sammenliknet med alternativer som
ikke kan få Nøkkelhullet. Samtidig
kan inntaket av fiber dobles.

Spiser man to nøkkelhullsmerkede
brødskiver med ost til lunsj, reduserer
man inntaket av fett, mettet fett og
salt med 50 prosent, sammenliknet
med loff med vanlig gul ost. Samtidig
får man i seg dobbelt så mye fiber
med dette måltidet.

- Ofte er det bare små endringer som
skal til for å få et sunnere kosthold.

Barnefamilier kan trygt anbefales å se
etter nøkkelhullsmerkede produkter
når de handler mat, for eksempel yo-
ghurt, frokostblandinger, ost og brød.
Dette er sunnere alternativer for både
barn og voksne, sier Aarum.

Stor effekt
Man kan redusere inntaket av fett og

mettet fett betydelig ved å velge en
kjøttpølse til middag som til-
fredsstiller nøkkelhullskriteriene.
En person med et gjennom-
snittskosthold (jfr forbrukerunder-
søkelsene 2002-2004) har et energi-
inntak på 2400 kalorier per dag og
bør redusere det totale fettinntaket
med 10 gram. Dette kan skje ved å
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NØKKELHULLET
– ET EFFEKTIVT HJELPEMIDDEL

Frokostblanding med melk

Med Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fiber (g) Tilsatt sukker (g) Fett (g) Mettet fett (g) Natrium (mg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frokostblanding à 75 g
(4-korn) 8,6 0 2,4 0,4 3
Ekstra Lettmelk à 150 ml 0 0 1,0 0,6 60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total 8,6 0 – maks 10 3,4 1,0 63
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uten Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fiber (g) Tilsatt sukker (g) Fett (g) Mettet fett (g) Natrium (mg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frokostblanding à 75 g (Crüsli) 4,4 20,0 10,6 7,5 300
Helmelk a 150 ml 0 0 5,8 3,9 56
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total 4,4 20,0 16,4 11,4 356
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forskjell (+ 4,2) (- 10) (- 13 g) (- 10,4 g) (- 293 mg)

+50 % - 50 % - 80 % - 90 % - 82 %

Tabeller som sammenlikner produkter med Nøkkelhullet med produkter som ikke
tilfredsstiller kriteriene, – en tabeller også på neste side.

Brødskive med ost

Med Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fiber (g) Fett (g) Mettet fett (g) Natrium (mg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brødskive à 30 g; 75 % sammalt mel 2,5 0,5 0,1 41
2 skiver 17 g fett; 500 mg
Na;lett à 10 g 0 3,2 2,1 100

Vita hjertego lett à 5 g 0 2 0,4 30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total 2,5 5,7 2,7 171
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uten Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fiber (g) Fett (g) Mettet fett (g) Natrium (mg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brødskive à 30 g; Loff 0,9 0,9 0,3 120
2 skiver Gulost 27 g fett;
700 mg Na; à 10 g 0 5,4 3,5 140

Margarin à 5 g 0 4,1 1,8 26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Total 0,9 10,4 5,6 286
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forskjell (+1,6) (-4,7) (-2,9) (-115)

+ 50 % - 50 % - 50 % - 50%



velge sunnere frokostblandinger med
magre melketyper. Mesteparten av re-
duksjonen av fett bør være i form av
mettet fett. Ved å erstatte to skiver ost
med nøkkelhullsmerket ost, inntar
man 50 prosent mindre mettet fett.
Saltinntaket bør reduseres med
omtrent 5 gram per dag. Ferdigretter
kan inneholde mye salt, og det er
enkelt å spare salt ved å velge matvar-
er som tilfredsstiller nøkkelhullskrite-
riene.

Materiell for barn
En samlet vitenskapelig doku-
mentasjon viser at dersom
man reduserer inntaket av fett,
salt og sukker, og øker in-
ntaket av kostfiber, vil det re-
dusere risikoen for en rekke
sykdommer, for eksempel
hjerte- og karsykdommer,
kreft, overvekt og diabetes
type 2.
Det er utviklet et egent under-
visningsmateriell knyttet til
Nøkkelhullet som kan være et
godt redskap for å lære barna
om sunn mat. Undervisning-
sopplegget er beregnet for
bruk i grunnskolen og finnes
på både bokmål og nynorsk.
Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-
7. og 8.-10. årstrinn. Det
består av nedlastbare faktaark,
oppgaver og fasit.

Oppgavene er varierte og tver-
rfaglige med kryssord, reg-
nestykker, diskusjonsoppgaver
og tegneoppgaver. I tillegg er
det oppgaver som involverer
IKT. Tanken bak er at opp-
gavene skal ta fatt i de grunn-
leggende ferdighetene i lære-
planen. Nøkkelhullet er også
et fint utgangspunkt for å lære
barn om kostrådene.

Mer informasjon om Nøkkel-
hullet og diverse opplærings-
materiell finner du på
www.nokkelhullsmerket.no
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Pølsemiddag

Med Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fett (g) Mettet fett (g)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wienerpølse à 150 g (go’ og mager) 9 3,7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uten Nøkkelhullet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fett (g) Mettet fett (g)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wienerpølse à 150 g 19,2 7,6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forskjell (- 10,2) (- 3,9)
- 50 % - 50%

Fullstendig informasjon om
hvilke kriterier som gjelder
for ulike næringsmidler står
i vedlegget til nøkkelhulls-
forskriften, som finnes på
www.nokkelhullsmerket.no
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Signe Bråstøyl, helsesøster og
Nav rettleiar
signebra@telefiber.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

HELSESØSTER
SOM RETT-
LEIAR I NAV

Helsesøster med arbeidplass Nav. Kva
skjer? Gått seg vill?
Å, nei då. Du tenker kanskje, kva i alle
dagar gjer ei helsesøster i Nav?
Å arbeide som rettleiar i Nav og ar-
beide som helsesøster er to sider av
samme sak. Det er i grunnen bare ein
annan innfallsvinkel, med fokus på
arbeid og aktivitet. Foreldre kan og
vera arbeidsledige, sjukemeldte, tryg-
da, ha økonomiske problem, rusprob-
lem osv. I Nav treffer vi alle men-
nesker frå alle samfunnslag akkurat
som i helsesøstertenesta.

I Nav har ein mange ulike verkemid-
del som ein kan nytte for å legge til
rette for den enkelte, noko ein ofte
ikkje har som helsesøster. Som
helsesøster har eg god erfaring med å
arbeide tverrfagleg. Ny reform har
gjort til at fagområda sosial, trygd og
arbeid har blitt samla og her er det tre
ulike kulturar som skal foreinas.
Dette krev stor omstillingskom-
petanse hjå den enkelte medarbeidar,
og du må vera fleksibel og tilpass-
ningsdyktig. I tillegg må du ha gode
datakunnskapar. Litt av ei utfordring,
ikkje sant?
Men eg vil hevde at som helsesøster
har eg skaffa meg mykje av denne
kompetansen, samt kanskje den aller
viktigaste evna til å skaffe meg
kunnskap, vita kvar eg kan finne det
eg har bruk for til ei kvar tid. Eg har

lært å vera søkjande og utforskande i
jobben.

Nav gjev mogleghetar. Som rettleiear i
Nav arbeider eg med fagområda
trygd, arbeid og sosial. Mykje å setje
seg inn i, men utruleg spanande. Eg
ser klart at min helsefaglege bak-
grunn og det forebyggande og helse-
fremjande fokus er svært nyttig i mitt
daglege arbeid i Nav. Her møter eg
brukerar i mange ulike livssituasjonar
som alvorleg sjukdom, derav og rus
og psykiatri, økonomiske problem,
arbeidsløyse osv. Det er altså ofte
samansette problem som krev gode
kommunikasjonsferdigheitar. Veiled-
ning står heilt sentralt.
Familieperspektivet skal sterkare inn i
Nav og her er det helsesøster som har
spisskompetanse. Det er fokus på
unge vaksne som og er ei gruppe
helsesøstre kjenner godt. Det er og
fokus iht. fattigdomsatsinga som mel-
lom anna barnefattigdom og bustad-
sosiale utfordringar. Nav sin visjon er:
” Vi gir mennesker muligheter”.
Nav skal vera ein brobyggar mellom
dei som er i arbeid og dei som ikkje

er det. Nav har mange ulike tiltak og
stønadar som kan vera aktuelle når
livet endrar seg ” frå vugge til grav”

I Nav er det fokus på arbeid og ak-
tivitet. Alle kan bidra. Vi ser etter
ressursar og mogleghetar hjå den
enkelte. Det er viktig å gje brukerane
ei oppleving av mestring og dermed
kontroll over eige liv. Vi vil ha myn-
diggjorte brukerar som tek kontroll
og sit i førarsetet i sitt eige liv. Dette
er i tråd med helsesøsters grunnsyn
som mellom anna heilskapleg men-
neskesyn, mestring, ressurstenking og
at alt har ein samanheng. Som de
sikkert skjønar er Nav og ein mogleg
arbeidsplass for helsesøster.

HEIMEBESØK
UTANFOR
ALLFARVEG

Heimebesøk har i mange kommunar
vore nedprioritera grunna knappe
ressursar og vert av fleire hevda at er
for tidkrevjande. Det må eg som
helsesøster seie meg heit ueinig i, då
heimebesøket gjev moglegheit til å bli
kjent med familien i deira trygge
omgjevnadar. Heimebesøket gjev og
helsesøster unik kjennskap til fami-
lien, som igjen er ressurssparande ved
seinare anledningar. Ein ting er å bli
nye foreldre og alt som høyrer til, om
ein ikkje og må stresse av stad for å
rekke avtalt tid på helsestasjonen.
Stresset fører ofte til at mor og far
gløymer kva dei eventuelt skal spørje
om. Mange har heller ikkje fått infor-
masjon om kva som skjer når dei
kjem på helsestasjonen. Mogleg dei
fleste har fått info, men har vore opp-
tatt av sjølve fødselen i staden.

HELSESØSTER PÅ VILLE VEGAR?

Signe Bråstøyl.
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Eg har som helsesøster svært god er-
faring med heimebesøk. Eg plagar å
reise ut innan dei fyrste 14 dagane og
treffer då som oftast både mor og far
og eventuelle eldre søsken. Opplevin-
ga eg sit att med er at familiane føler
tryggleik og har ei anna ro over seg til
å ta opp ulike problemstillingar dei er
opptatt av. Tema som vert tatt opp er
sjølvsagt barnet og stell av det, navlen,
er den ok?, amming, søvn osv. I til-
legg er tema som samliv, kommu-
nikasjon, prevensjon, alkoholvanar,
høve til avlastning osv. aktuelle.

I fjor var eg på heimebesøk inne på
Møstrond. Familien som har 4 barn
under skulealder bur på ei øy utan
veg og må bruke båt om sommaren
og scooter om vinteren. Far i huset

har gått til innkjøp av luftputebåt
som kan gå både på vatn og is for å få
ei tryggare reise på vår og haust når
isen er spesielt utrygg. Denne henta
han meg med for å koma inn til
resten av familien. Isen var i ferd med

å gå og vi køyrde delvis i ope vatn og
på svært usikker is. Ei fasinerandes
reise. Takk til familien Hovden som
gav samtykke til at eg kan referere til
dei i denne lille artikkelen.

Vi seier at Telemark er Noreg i mini-
atyr, og det må ein verkeleg seie seg
einig i når ein i jobben reiser frå fast-
land og innover til veglause område i
starten av Hardangervidda, Telemarks
tak.

Vår på Møstrond i Vinje. Isen er i ferd med å smelte og eg blir henta
med luftputebåt.

Vakker og vill natur innover vidda.

”På gata”
Hva forbinder du med helsesøster?

Jarand Nordheim, 12 år frå Vinje:
Helsesyster er ei som veit noko om
helsa vår.

Elisabeth Tørre Særsland (9 år) og
Gunn Heidi Brubakken (10 år) ele-
ver Sauland skole:
"Tar sprøyter og lærer oss om krop-
pen."

Lars Olav Bekhus, 9,5 år frå Vinje:
Hjå helsesyster kan ein få hjelp.

T.v.: Ena Rizvic (18), Skien
Wing Hoang (18), Porsgrunn
Ling Hoang (17), Skien
Lege på skolen, det er positivt fordi
det er lettere å få hjelp enn hos van-
lig lege viss det er noe.
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Som kjent satte en islandsk vulkan en effektiv stopper for den planlagte kongressen i april. Nå kan vi gjennom utmerket sam-
arbeid med hotell, kulturhus, forelesere, utstillere, reisebyrå og andre aktører tilby den samme flotte kongressen på samme
sted 15.-17.september!
Både faglig og kulturelt/sosialt program tilbys tilnærmet identisk som i april.
EEtttteerr  aatt  ffrriisstteenn  ffoorr  rreeppååmmeellddiinngg  ggiikkkk  uutt  77..  mmaaii,,  hhaarr  vvii  ssåå  ffåå  aavvmmeellddttee  aatt  lleeddiiggee  ppllaasssseerr  kkuunn  bblliirr  ffoorrddeelltt  bbllaanntt  ddee  ssoomm  ssttåårr
ppåå  vveenntteelliissttee..  

Utfluktene går også som opprinnelig planlagt.
FFoorr  ssaammttlliiggee  ttuurreerr  ggjjeellddeerr  ddeett  åå  hhaa  mmeedd  vvaarrmmee  kkllæærr.. Skulle det bli for stygt vær og høy sjø til båtturen til Trollfjorden, vil
det bli tilbudt alternativt opplegg.

Vi ønsker helsesøstre, forelesere og samarbeidspartnere hjertelig velkommen til innholdsrike dager i storslått Lofotnatur!

Med vennlig hilsen arragementskomiteen

ved Hilde Wahl, Hilde Rolandsen,

Siw Skaar, Jorunn Angelsen,

Tove Westgaard og Eli Taranger Ljønes

ALLE KOMMER HJEMMEFRA 
– TIL LOFOTEN SEPTEMBER 2010



PROGRAM (med forbehold om endringer. Pauser, lunsj og eksakte tidspunkt er ikke oppgitt).

ONSDAG 15.09.10
0830-1030 Faggruppeledersamling
0900-1100 Registrering, besøk i utstillingsområdet
1100 Åpning av kongressen
1145-1700 Ryktet om familiens død er betydelig overdrevet. Om dagens familier mellom fellesskap og individua-

lisme, Berger Hareide seniorrådgiver Bufdir  
Et godt parforhold er en solid helseforsikring.
Om tilknytning og fortrolighet i nære relasjoner, Sissel Gran, psykolog og familierådgiver
Ikke lenger alene. Om barn som lever med vold i familien, 
Familierådgiver Øivind Aschjem, ATV- Telemark

1800 Utflukt med middag – tre alternativer:
Båttur til Trollfjord/Gallerirunde i Henningsvær/Vikingemuseet på Borg 

1900 Middag på hotellet for de som ikke deltar på utflukt    
TORSDAG 16.09.10
0815-1130 Generalforsamling
1300-1700 Sårbarhet og verdighet når makt og avmakt møtes, Marie Aakre, Leder Rådet for sykepleieetikk

Nytt fra Helsedirektoratet, Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver Helsedirektoratet
Parallellsesjoner A/B/C/D
A. Helsestasjon

Støttende samtaler som intervensjon til kvinner med fødselsdepresjon,
Kari Glavin, førstelektor Høyskolen Diakonova
Svangerskapsomsorg – Sykehus - Helsestasjon, en ammevennlig sirkel
Ragnhild Alquist helsesøster,IBCLC, MPH, Nasjonalt kompetansesenter for amming, RH
Hjembesøket; metode for små og store barn- erfaringer fra Danmark
Susanne Hede, faggruppeleder for Sundhedsplejerskene i Danmark
Samlivskurs i et folkehelseperspektiv, Berger Hareide og Bente Lund Eriksen, Bufetat

B. Skolehelsetjeneste/Helsestasjon for ungdom                  
Skilsmissegrupper (PIS)- resultat av evaluering, Hilde Egge, helsesøster i Bærum kommune
Glade barn i vekst og balanse, tilbud til barn med overvekt- erfaringer fra prosjekt i Bodø,
Ernæringsfysiolog Carina Ottersen og helsesøster Kjellaug L. Lea
Barns vekst i Norge - Barnevekststudien, Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet
Helsestasjon for ungdom -hvordan nå guttene? Edel Bratlie, helsesøster Lørenskog kommune

C. En mangfoldig tjeneste         
Møte med familier fra andre kulturer, Loveleen Rihel Brenna, Foredragsholder om flerkulturelle spørsmål
Jentegruppen, integrering, aktivitet og deltagelse for minoritetsjenter 10-13 år,
Liv Tønjum og Kari T. Skjelde, helsesøstre Bergen kommune
Innvandrerfedres møte med helsestasjonen, Elise Skarsaune, Prosjektleder for Minoritetsfarskap i helse - Norge, Re-
form - Ressurssenter for menn

D. Organisasjon og Ledelse
JEG, den reflekterende praktiker - Lederen som kulturbygger, Marie Aakre, Leder Rådet for sykepleieetikk, NSF
Helsesøstertjenesten – et tilbud om kontroll, Hanne Sixhøj, cand.cur., sundhedsplejerske VIA University College
Århus
Hvordan påvirke politikere, lokalt og sentralt? Arvid Libak, avd.sjef samfunnspolitisk avd. NFS

2000 Festmiddag m/revy av Hælsikkes kvinnfolk     
FREDAG 17.09.
0830-1500

Mødres erfaringer etter hjemkomst med en nyfødt - et grunnlag for helsesøsters hjemmebesøk, Esther Hjälmhult,
Helsesøster og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
Dilemmaet mellom den profesjonelle rolle og gjesterollen når arbeidsarenaen er private hjem
Hanne Sixhøj, cand.cur., sundhedsplejerske VIA University College Århus
Ikke lenger alene. Om barn som lever med vold i familien. Øivind Aschjem, familierådgiver, ATV Telemark.
Kjærlighet for barn skrives med tre bokstaver: TID, Johan Holand, barnevernsbarn.
Avslutning    
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KONGRESS 2011

I april 2011 arrangeres det for aller
første gang helsesøsterkongress i Sør-
Trøndelag og Trondheim er kongress-
byen.

Arrangementskomiteen har valgt
kunnskapsbasert FOLKEHELSEAR-
BEID som tema for kongressen. Vi
har så langt fått mye positiv respons
på valg av tema, noe som gir oss be-
kreftelse på bredt engasjement! Vi kan
tilby aktuelle og nye tema som vi me-
ner byr på muligheter i en ny tid.

Arbeidet med programmet er godt i
gang, og avtaler er gjort med flere
spennende og interessante forelesere
som vil belyse temaet folkehelse fra
ulike vinkler i plenumsforedragene. I
parallellforedragene vil vi gå nærmere
inn på ulike områder innen folkehel-
searbeidet med praksisnært fokus.

Det sosiale programmet er
også i ferd med å ta form. Vi
ønsker dere skal få oppleve
litt av det historiske suset
både i Trønderhovedstaden
og Nasjonalhelligdommen,
og inviterer dere på historisk
byvandring med guide hvor
temaet er ”helse- og sosiale-
institusjoner fra 1200-tallet
og til vår tid”, og besøk i Ni-
darosdomen hvor vi får nyte
en stemningsfull konsert
med Nidarosdomens flotte
jentekor. 
Kongressen er lagt til Rica
Nidelven hotell som ligger
sentralt i byen og strekker
seg 17 meter ut i Nidelven.
Hotellet har ny kongressal
fra 2009, det profilerer seg 

med kortreist mat og vant i år kåring-
en av Norges beste hotellfrokost for
femte år på rad.

Vi vil komme med nærmere presen-
tasjon på årets kongress i Lofoten i
september. Mer informasjon om pro-
gram og påmelding kommer i neste
nummer av ”Helsesøstre”. 

Velkommen til Trondheim i
april 2011!

Hilsen arrangementskomiteen
Åse Gravseth, Nina Berg Grindheim,
Ingeborg Eri, Kari Gulla, Bente 
Krogseth, Karina Lund Sumstad, 
Inger Elton Rø, Anne-Britt Johansen,
Astrid Sortvik og Monica Hoff 
Gaustad

Gjenreis folkeHELSEsøstera!
Velkommen til Helsesøsterkongress i Trondheim 12.–14. april 2011

Det blir anledning til å besøke Nidarosdomen.
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VALG 2010

På årets Generalforsamling (utsatt til 16.
september) skal det velges kandidater til
følgende funksjoner i LaHs styre:
2 styremedlemmer – for 2 år
3 varamedlemmer – for 1 år, hvorav 1.
vara møter fast på alle styremøter.

VALGKOMITEEN HAR FØLGENDE
KANDIDATER TIL STYRET:
Styremedlemmer/varamedlemmer (pre-
sentert alfabetisk, etter etternavn)

Hilde Egge

Født: 14.august 1960
Adresse: Ankerveien
86b, Bærum
Hvor lenge har du
arbeidet som helse-
søster? 
Utdannet i -92

Tidligere arbeidssteder:
Vikar på de fleste helsestasjoner i Tromsø
kommune -92-96.
Hjemmekonsulent for Barnevernet i
Tromsø kommune -93
AAN-kontoret (Nå Amathea) i Tromsø -
94-96.
AAN-kontoret i Drammen -97-99.
Bærum kommune siden -99. Helsesta-
sjon, barneskole, en kort periode på Hel-
sestasjon for ungdom og Prosjektleder
PIS-prosjektet 2004-2008.
Nå: 20 % stilling for å drifte PIS, og 60 %
stilling på helsestasjon/barneskole.
Tillitsverv:
Varamedlem i styret LaH siden 2008.
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med:
Fortsette å jobbe for at Helsesøsterskolen
blir en masterutdanning.
At vi får et godt, anerkjent og bruker-
vennlig Kompetansesenter for helsesøs-
tertjenesten.
Lønn for kompetanseheving. Utdanning
må lønne seg!
Bidra til å forebygge familieoppløsninger,
og sørge for at flest mulig barn som opp-
lever samlivsbrudd kan få et tilbud om
hjelp til å bearbeide det som er skjedd.
Mye god helse å hente på dette!
Økt tid i skolen for helsesøstere på alle
nivåer!
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være:
Med bosted i Oslo er jeg lett tilgjengelig
for å stille opp på møter i Oslo-området
hvor møter ofte avholdes.
Har min hverdag på helsestasjonen og i
skolen, og kan komme med meddelelser
og erfaringer fra grasrota.

Har etter hvert fått en del kontakter som
kan være aktuelle foredragsholdere.
Ellers er det fortsatt mest å hente for meg
ved å få være med i styret. Lærer masse.

Eli Taranger Ljønes

Født: 27.12.1961
Adresse: Ljønes, 8100
Misvær
Hvor lenge har du ar-
beidet som helsesøs-
ter? 
14 år
Tidligere arbeidssteder:
2006 – dags dato: Helsesøster i Bodø
kommune
2002-2006: Konsulent ved Lærings- og
mestringsenteret, Nordlandssykehuset
2001– 2002: Sykepleierkonsulent for hjer-
tesyke barn, Foreningen for Hjertesyke
barn/Nordlandssykehuset
1987-1997: Ledende helsesøster i Skjer-
stad kommune
1985-1987: Sykepleier ved Nordlandssy-
kehuset, Barneavdelingen
Tillitsverv:
2008 - 2010: Nestleder i LaH Nordland
frem til årsmøtet 11.2.2010
2006 - 2008: Leder i LaH Nordland
2005 - 2006: Nestleder LaH Nordland
1990 - 1997: Styremedlem i LaH Nord-
land
Leder for hovedkomiteene for Helsesøs-
terkongress i Bodø 2003 og Helsesøster-
kongress i Lofoten 2010
Redaktør for ”Helsesøsterbladet” 1/2000
og 2/2006  
Redaktør for ”Helsetrøya” – kontaktor-
gan for helsesøstre i Nordland 1994-2008   
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med:
Styrke og tilrettelegge for arbeid i de lo-
kale faggruppene. 
Fortsette arbeidet med opprettelse av et
Nasjonalt kompetansesenter for helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste.
Fremme og videreutvikle et internasjo-
nalt engasjement i LaH.     
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være:
Jeg har lang erfaring i organisasjonen, og
har kjennskap til arbeidsoppgaver som
Helsesøsterbladet og kongressarbeid.
Gjennom faggruppearbeid i et ”utkant-
fylke” vet jeg hva som kan hemme og
fremme arbeidet lokalt. 
Jeg har et sterkt engasjement for faget
vårt, og ser viktigheten av forskning og
tilrettelegging for fagutvikling.

Nina Misvær

Født: 12.02. 1954
Adresse: Ole Vigs gt.
32 C, Oslo

Hvor lenge har du
arbeidet som helse-
søster? 
Ca 20 år med praktisk helsesøsterarbeid
+ 2 ½ år ved helsesøsterutdanningen
HiAk.

Tidligere arbeidssteder:
Sør-Fron kommune, Asker kommune,
Trondheim kommune, Bærum kommune
og helsesøsterutdanningen, Høgskolen i
Akershus.
Nå: Forsker og underviser på sykepleier-
utdanningen, HiO

Tillitsverv:
Tidligere styremedlem, samt leder i
Landsgruppen av Helsesøstre
Nå: varamedlem
Plasstillitsvalgt NSF

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med:
Være premissleverandør overfor faglige
og bevilgende myndigheter (departement
og politikere) om hva som fremmer barn
og unges helse. 
Initiere og faglig støtte forsknings- og
fagutviklingsprosjekter om helsesøsters
arbeidsområder, samt formidle nyerver-
vet kunnskap til samfunnet.
Bidra til å styrke universelle befolknings-
rettede tiltak i det helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeid - i tillegg til
selektive tiltak for risikogrupper.  

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 til-
passet samfunnets krav.
Bidra til å utvikle både sentrale og lokale
etterutdanningskurs for helsesøstre.

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være: 
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.  

KANDIDATER TIL LAHs STYRE
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Signe Myklebust

Født: 28.12. 1950
Adresse: Gamleveien
214, 2624 Lillehammer
Hvor lenge har du ar-
beidet som helsesøs-
ter? 
Siden 1991

Tidligere arbeidssteder:
Sykepleier i akuttmedisinske og medisin-
ske avdelinger, geriatri.
Helsesøster/ledende helsesøster i Sør-
Fron, Lillehammer og Hamar, Lom og
Oslo kommuner kommune (rådgiver i
helse- og velferdsetaten) 
Høgskolelærer ved sykepleier- og helse-
søsterutdanningene ved høgskolene i
Akershus og Gjøvik.
Fylkeshelsesøster/rådgiver hos Fylkes-
mannen i Oppland 
Prosjektmedarbeider i Oppland fylkes-
kommune
Rådgiver i Helsedirektoratet
Nå: Mastergradsstudent Universitetet i
Oslo, Institutt for sykepleie og helsefag.
Tillitsverv:
LaH: 
3. vara i sentralstyret LaH siden 2009.
Medlem i LaH NSFs arbeidsgruppe for
oppretting av utviklings- og kompetanse-
senter for helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten 
Medlem i helsedirektoratets eksterne fag-
lige rådgivende gruppe for utvikling av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Sentralstyremedlem i Ammehjelpen ca
2000 - 2002.
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med: 
Være premissleverandør for gode ar-
beids- og lønnsforhold for helsesøstre. 
Påvirke politisk for å få tilstrekkelige res-
surser og riktig kompetanse i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten generelt og i
helsesøstertjenesten spesielt.
Medvirke til å utvikle helhetlig og like-
verdig tjenestetilbud over hele landet til
hele målgruppen.
Bidra til å tydeliggjøre tjenestens rolle og
funksjon som et kraftsenter i den fore-
byggende helsetjenesten til barn og unge.
Medvirke til å gjøre retningslinjer og vei-
ledere for innholdet i tjenesten tydelige,
konkrete og handlingsorienterte.
Bidra i utforming av utdanning og kom-
petanseheving, herunder å arbeide for at
det opprettes et nasjonalt utviklings- og
kompetansesenter for HST. (Svært vik-
tig!)

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være:
Ulike samhandlings- og utviklingspro-

sjekter, sannsynligvis med tilhørende en-
dringer i lov- og regelverk, som for tiden
er på gang innen helsetjenesten ser jeg på
som en viktig utfordring. Som styremed-
lem vil jeg innenfor det pågående sam-
ordningsarbeidet være spesielt opptatt av
å bidra til å bevare og videreutvikle hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten som
selvstendig og likeverdig tilbud til hele
målgruppen i alle norske kommuner.
Ikke minst er det avgjørende at tjenesten
forblir lovfestet. I tillegg må retningslin-
jer og veiledere bli et reelt verktøy for
gjennomføring av innholdet i tjenesten
ved at disse blir gjort tydelige, konkrete
og forpliktende.
Som styremedlem vil jeg også vektlegge
innsatsen for å etablere et utviklings- og
kompetansesenter for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Jeg ser på god og rik-
tig kompetanse, i tjenesten generelt og
helsesøstertjenesten spesielt, som en
grunnleggende forutsetning for å oppfyl-
le krav og forventninger til tjenesten,
både fra myndigheter og befolkning. 

Jeg engasjerer meg gjerne i arbeidet med
å finne en god normeringsmodell for tje-
nesten. Personellressursene må være til-
strekkelig og tilfredsstillende dimensjo-
nert og fordelt på faggrupper.

Torun Rundhovde 
Mørenskog

Født: 21.06. 1964
Adresse: Belglii 32,
Hovden
Hvor lenge har du ar-
beidet som helsesøster? 
Sidan 1991

Tidligere arbeidssteder:
Bykle kommune, alders- og sjukeheim
Bykle kommune, Helsesøster 
Tillitsverv:
Har hatt ein periode som HTV for syke-
pleiergruppa i Bykle
Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med: 
Eg meiner at landsgruppa skal arbeide
for eit kompetansesenter for helsestasjon
og skulehelsetenesta.
Arbeide for å tydeleggjere arbeidet som
helsesøster gjer.
Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være: 
Eg har lang fartstid som helsesøster i ein
liten kommune. Dette gjer at eg har ein
allsidig praksis, og har arbeid med mange
ulike arbeidsoppgåver. Parallelt i arbeidet
har eg halde meg oppdatert gjennom vi-
dareutdanning.

Elin Osmundsen

Født: 09.11.60
Adresse:Mauds vei 5,
4633 Kristiansand
Hvor lenge har du ar-
beidet som helsesøster?
10 år i Vennesla kom-
mune
Fra 2005 – ledende hel-
sesøster i Vennesla

Tidligere arbeidssteder:
Sørlandet sykehus Kristiansand Psykia-
trisk avdeling
Hjemmesykepleien Kristiansand kom-
mune 9 år
Tillitsverv: 
Lokalgruppa av Helsesøstergruppa i Vest-
Agder 2 år. 

Nevn kort noen arbeidsoppgaver du
mener landsgruppa bør jobbe med:
Landsgruppa bør jobbe for å styrke og
sikre dagens tilbud i helsestasjonen og
skolehelsetjenesten. Nå som opptrap-
pingsperioden for psykisk helse er over,
kan man risikere at innsparingstiltak i
kommunen fører til at forebyggende ar-
beid nedprioriteres. 
Helsesøstre er i mye større grad involvert
i krevende og sammensatte saker enn tid-
ligere, og det krever mye helsesøsterres-
surser.   
Helsesøstre har et bredt arbeidsfelt. Vi får
stadig tilført nye oppgaver fra sentrale
myndigheter jfr.massevaksinering med
svineinfluensavaksine. Det bør være sen-
trale retningslinjer for hvordan disse
oppgavene skal løses. Dette ønsker jeg å
påvirke. I enkelte kommuner har helse-
søstre nesten ikke deltatt i vaksineringen,
mens i andre kommuner har helsesøstre
hatt hovedansvaret. Hvordan oppgavene
er blitt løst, er i stor grad avhenging av
den enkelte kommuneleges engasjement.    
Landsgruppa bør også jobbe videre med
normtall for dimensjonering av helsesøs-
tertjenesten. Tjenestetilbudet kan variere
mye fra kommune til kommune. 

Beskriv kort hva ditt bidrag til LaHs ar-
beid kan være:
Jeg ønsker å bidra og styrke tilbudet i
helsestasjonen og skolehelsetjenesten, og
sikre at kommunene ikke reduserer hel-
sesøsterstillinger. 
Videre ønsker jeg å påvirke sentrale myn-
digheter slik at kommunen er pliktig til å
gi et fullverdig helsestasjon og skolehelse-
tjenestetilbud uavhengig av landsdel.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Greta Jentoft, enhetsleder for Forebyg-
gende helsetjenester i Tromsø kommu-
ne og medlem av Ungsinnpanelet 
Helene Eng, rådgiver ved RBUP Nord
og prosjektleder for Ungsinn
helene.eng@uit.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ungsinns formål – bidra til
kvalitetsøkning av det psykis-
ke helsearbeid for barn og
unge 
Helsesøstre møter barn og unge med
deres familier i skolehelsetjenesten og
i helsestasjonen. I alt 200 000 barn og
unge i Norge, ca 15-20 prosent har
psykiske plager (Mykletun, Knudsen
& Mathiesen, 2009). Tidlig op-
pdagelse og intervensjon med tiltak
kan bidra til at flere får hjelp og
forhindre en alvorligere utvikling av
problemene. 

Både i praksismiljø og forsknings-
miljø stilles det krav om at tiltak in-
nen barn og unges psykiske helse må
ha best mulig evidens. Helsesøstrene
blir på grunn av sin sentrale plasser-
ing i kommunehelsetjenesten, ofte in-
trodusert til nye kartleggings- og in-
tervensjonsprogram av ulik kvalitet,
uten at det kan vises til gode effekt-
studier. 

Det er derfor viktig at helsesøstre har
et godt grunnlag for å ta i bruk ak-
tuelle program og tiltak som kan si
noe om de er prøvd ut og viser til
mulig effekt på det problemområdet
som tiltaket er ment for. Kunnskaps-
databasen Ungsinn (ungsinn.uit.no),
kan være et godt hjelpemiddel om en
vil finne ut av i hvilken grad et ak-
tuelt program er vurdert for mulig ef-
fekt. Dette vil bidra både til en sikring
av egen praksis, men også en
kvalitetsforbedring generelt for det
helsefremmende og forebyggende ar-
beidet overfor barn og unge. 

Ungsinn – en kunnskapsdata-
base på nett
I Ungsinn presenteres tiltak som kan
brukes i det psykiske helsearbeidet
med barn og unge. Databasen er
utviklet for å gjøre det enklere å ori-
entere seg om hvordan tiltak virker og
hvor godt dokumentert effekten av de
ulike metodene er. Nettsiden drives av
Regionsenter for barn og unges
psykiske helse, region nord (RBUP
Nord) ved Universitetet i Tromsø og
er opprettet på oppdrag fra Helsedi-
rektoratet.
Tiltakene som presenteres i Ungsinn
er metoder som brukes for å fremme
psykisk helse eller for å forebygge
eller behandle psykiske vansker for
barn og unge. Dette kan for eksempel

være foreldreveiledningsprogrammer,
tilbud til barn av psykisk syke forel-
dre, skoleprogrammer, rusfore-
byggende tiltak osv.  For hvert tiltak
finner en informasjon om blant annet
hvilke spesifikke metoder som brukes,
hvem som er målgruppe, hvilke tjen-
ester tiltaket kan brukes i, hva det
koster å ta det i bruk og om det stilles
noen krav for ta i bruk tiltaket. I de
tilfellene der det finnes norsk forsk-
ning er også forskningsresultatene
oppsummert. 

Hva mener Ungsinn med virk-
somme tiltak?
Ulike begreper som evidensbaserte
tiltak, kunnskapsbaserte tiltak,
forskningsbaserte metoder eller ”best
practice” benyttes ofte for å beskrive
virksom praksis eller virksomme
tiltak. Begrepene er mer prinsipielle
enn presise, og den konkrete
forståelsen kan variere fra person til
person. 

Det er også ulike oppfatninger om
hvilke forskningsmetoder som skal til
for at et tiltak kan defineres som ef-
fektivt eller dokumentert virksomt.
Enkelte forskere mener at det må
foreligge positive resultater fra såkalte
randomiserte kontrollerte studier
(RCT-studier). Dette er studier som
gir sikre resultater på at tiltaket har
effekt, men som er både dyre og om-
fattende å gjennomføre.  

Andre fagmiljø har tatt til orde for en
bredere forståelse for hvilke
kunnskapstyper som kan underbygge
evidensbasert praksis, for eksempel
ved inkludering av klinisk ekspertise,
informasjon fra kvalitative studier,
plausible teorier og informasjon fra
klienter. Ungsinn er bygget opp med
en struktur som søker å ta hensyn til
forskjellige oppfatninger av evidens-
basert praksis. 
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Greta Jentoft.

Helene Eng.
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Ungsinn har derfor utviklet et
begrepsapparat med fire evi-
densnivåer som angir i hvilken
grad man kan anta at tiltaket
er virksomt: Potensielt virk-
somt tiltak, sannsynlig virk-
somt tiltak, funksjonelt virk-
somt tiltak og dokumentert
virksomt tiltak (se egen
ramme). 

I tillegg kategoriseres tiltakene
der det foreligger effektstudier
(tiltak på evidensnivå 3 og 4)
også i dokumentasjonsgrad.
Dette gir en ytterligere differ-
ensiering av graden av doku-
mentasjon.  Dokumentasjons-
graden relateres til forskn-
ingsmetoder og visualiseres
med stjerner fra én stjerne * til
fem stjerner *****. 

Kriteriene for klassifisering er
beskrevet nærmere på
ungsinn.uit.no, i Ungsinns
brosjyre om klassifisering av
evidensnivå og dokumen-
tasjonsgrad (Mørch, Neumer,
Holth & Eng, 2008) og i en ar-
tikkel i Tidsskrift for norsk
psykologforening (Mørch, Neumer,
Holth & Martinussen, 2009).

En informasjonskilde i strate-
gisk arbeid
Ungsinn skal være en viktig infor-
masjonskilde i det strategiske arbeidet

i kommunale tjenester og spesialist-
helsetjenesten. Informasjonen fra
nettsiden kan brukes i vurderingen av
hvilke tiltak tjenestene skal imple-
mentere og dermed tilby sine
brukere. I nasjonalt strategiarbeid
tenkes Ungsinn å være en nyttig in-

formasjonskilde i valg av
satsinger på nasjonale spred-
ninger av tiltak, og for
utviklingen av kunnskaps-
grunnlaget for de tiltakene
som tilbys barn og unge.

Ungsinn drives av:
Forebyggingsenheten
Regionsenter for barn og
unges psykiske helse (RBUP
Nord)
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Tlf.: 77 64 58 50
e-post: post.rbub@uit.no
web: ungsinn.uit.no
rbupnord.uit.no
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Evidensnivå 1, Potensielt virksomt tiltak
Tiltaket er så godt beskrevet at det fremkommer
klart hva tiltaket går ut på. Tiltakets elementer er
beskrevet i detalj med målsetning, målgruppe,
metoder og materiell. 

Evidensnivå 2, Sannsynlig virksomt tiltak
På dette evidensnivået er tiltakets elementer
beskrevet og det foreligger en fornuftig og sannsyn-
lig rasjonale for at tiltaket har effekt. Det er
beskrevet en teori som sannsynliggjør effekt i
forhold til de skisserte målsetningene.

Evidensnivå 3, Funksjonelt virksomt tiltak
På evidensnivå 3 er tiltakets elementer beskrevet i
detalj, det foreligger et teoretisk rasjonale for at

tiltaket har effekt og det er demonstrert at tiltaket
leder til ønskede forandringer for målgruppen. Det
foreligger her systematiske effektevalueringer gjen-
nomført i Norge.

Evidensnivå 4, Dokumentert virksomt tiltak
På evidensnivå 4 er tiltakets elementer beskrevet i
detalj, det foreligger en teoretisk begrunnelse for at
tiltaket har effekt, det er demonstrert at tiltaket led-
er til ønskede forandringer for målgruppen, og det
er en sterk evidens for at resultatene i evalueringen
er en effekt av tiltaket, og ikke er forårsaket av an-
dre faktorer. På dette nivået er det gjennomført ef-
fektstudier med en design som sannsynliggjør at re-
sultatene forårsakes av tiltaket.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Solfrid Raknes, psykologspesialist,
BUP, Voss Sjukehus, Helse Bergen
solfrid.raknes@g.mail.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Psykologisk Førstehjelp er et
nytt selvhjelpskonsept som med
enkle ord og humoristiske illus-
trasjoner viser hvordan barn og
ungdom kan hjelpe seg selv i
vanskelige situasjoner. Skrinene
kan brukes av helsesøster som
supplement til individualsamta-
ler, eller som grunnlag for ar-
beid med barn eller ungdom i
gruppeundervisning som et hel-
sefremmende tiltak.

Helsesøster gir hjelp til selv-
hjelp 
Internasjonale studier viser at mellom
10 og 16 prosent av barn og unge i al-
deren halvannet til 16 år har så
mange symptomer på angst, depre-
sjon eller spiseproblemer at det går ut
over deres forhold til venner, familie
og skole (Folkehelseinstituttet, 2009).
Ungdom med emosjonelle plager sy-
nes i mindre grad enn voksne å opp-
søke psykisk helsevern (Folkehelsein-
stituttet, 2008). For de fleste barn og
ungdom er helsesøster den som ligger
nærmest for hjelp i forhold til følele-
sestrøbbel. Assistert selvhjelp basert
på kognitiv terapeutisk tilnærming
kan være til god hjelp for mange (Re-
pål, 2008). Psykologisk førstehjelp
(Raknes, 2010 a, b) er basert på kog-
nitiv atferdsterapeutiske grunnprin-
sipper. De henvender seg både direkte
til barn og ungdom, til deres foreldre
og til hjelpere i helsetjenesten. Som
assistert selvhjelp, der helsesøster bi-
drar til at barn og unge får hjelp til å
forstå og bruke de psykologiske før-
stehjelpsskrinene i sin situasjon, kan
skrinene brukes med stor effekt.

Mange barn og ungdommer som har
prøvd skrinene, har gitt tilbakemel-
ding om at de ved hjelp av skrinene
og få samtaler med helsesøster, har
fått den hjelpen de trenger. 

Psykologiske førstehjelps-
skrin
Skrinene forenkler og konkretiserer
basisprinsippene i kognitiv adferdste-
rapi. Det foreligger skrin for barn (ca.
8 – 12 år) og for ungdom (ca. 12 – 18
år). Førstehjelpsskrinene er utviklet
av psykologspesialist Solfrid Raknes
sammen med en faglig referansegrup-
pe av sentrale fagpersoner innen det
norske, kliniske psykisk helsevern-
miljøet.  

Skriftlig informasjon
Skrinene inneholder 1) hefter, 2) fi-
gurer og 3) ”hjelpehender” for utfyl-
ling. Heftene forklarer grunnprinsip-
pene i kognitiv terapi ved hjelp av en-
kle tekster og tegninger. Tegningene
er i tillegg til å være illustrative, både
morsomme og appellerende. Heftene
forteller at vi kan påvirke hvordan vi

har det ved det vi tenker og gjør. De
starter med informasjon om følelses-
bevissthet. Videre blir begrepene
Grønntanker og Rødtanker presen-
tert.  Rødtanker er tanker som gjør
oss mer redde, triste eller sinte.
Grønntanker gjør oss mer trygge og
glade. Videre forteller førstehjelps-
skrin-heftene om at vi i situasjoner
der Rødtankene blir sterke og ødeleg-
gende, kan velge å gi makt til Grønn-
tanker. Det blir gitt informasjon om
at hva vi gjør påvirker tanker og fø-
lelser, og leseren blir oppfordret til å
tenke gjennom hvem de har rundt seg
som kan være til hjelp. Videre inne-
holder heftene en rekke eksempler fra
dagligdagse situasjoner der ”hjelpe-
hånden” (beskrives senere) som
strukturerende verktøy er benyttet.
Situasjonene som blir beskrevet er sli-
ke de fleste barn og unge kan kjenne
seg igjen i. Eksemplene kan bidra til
at vanskelige situasjoner, tanker og
følelser blir lettere å snakke om. 

Røde og grønne figurer
Skrinene inneholder en rød og en
grønn plastikkfigur utformet som en
liten bjørn. Bruk av plastikkfigurene
kan bidra til å hjelpe barna til å for-
holde seg aktivt og lekende til van-
skene sine. Figurene Rød og Grønn
blir konkrete hjelpemidler i samta-
lene, og ved å stille opp og bruke dis-
se aktivt mens man snakker, blir det
tydeligere for barn -  ja, også for ung-
dom og voksne, at tankene påvirker
oss. Figurene og tegningene av Rød
og Grønn, gjør det lettere å eksterna-
lise, det vil si å se på tanker som noe
litt utenfor oss selv.  Eksternalisering
kan være en frigjørende og nyttig er-
faring i vanskelige situasjoner (White
& Epston, 1990). Noen har glede og
nytte av å bruke Rød og Grønn som
konkrete påminnere. Noen barn har
tatt Grønn med seg i skolesekken. 
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Hjelpehånden
Et sett ”hjelpehender” som ikke er ut-
fylte ligger også i førstehjelpsskrinene.
”Hjelpehånden” er et ark med tegning
av en hånd, med overskrifter som vi-
ser hva vi skal tenke innenfor: Hva
skjer? (tommelfinger), Følelse (peke-
finger), Rødtanke (langfinger),
Grønntanke (ringfinger), Hva kan jeg
gjøre? (lillefinger) og Hvem kan hjel-
pe meg/være støttelag? (håndflate) (se
eksempler Figur 1 og 2). Hjelpehån-
den er et hjelpemiddel for å gjøre en
ryddejobb når tanker og følelser blir
vanskelige og uoversiktlige. Å fylle ut
hjelpehånden kan bidra til å sortere
ens opplevelse av situasjonen, tanker
og følelser. Hjelpehånden kan også
brukes som forberedelse til å gjøre
gode valg i en vanskelig situasjon som
trolig dukker opp i fremtiden. For ek-
sempel kan klienten og helsesøster
sammen fylle ut en hjelpehånd for en
sannsynlig framtidig hendelse, og
sammen tenke gjennom hvilke fø-
lelser som trolig vil dukke opp og
med hvilken intensitet, og hvilke
Rødtanker som trolig vil komme. Vi-

dere vil man kunne finne fram til
nyttige Grønntanker, forslag til lure
ting man kan gjøre, og å tenke over
og skrive opp hvem man kan bruke til
å hjelpe seg. 

Oppsummering
Ut i fra et ønske om å gjøre hjelpetil-
bud og terapeutiske metoder lett til-
gjengelig for flest mulig, har vi pre-
sentert metoden Psykologisk første-
hjelp (Raknes, 2010a,b). I tillegg til å
kunne tilbys familier eller ungdom
som kan lese og prøve ut metoden
helt på egenhånd, vil metoden kunne
være til nytte som redskap i assistert
selvhjelp der hjelpere i ulike kontek-
ster møter barn og unge. I 2009 prøv-
de vi ut 150 testskrin for barn og 150
testskrin for ungdom i en rekke ulike
kontekster, derimellom ved ulike hel-
sestasjoner. Erfaringer fra denne peri-
oden, samt fra den korte perioden
skrinene nå har vært tilgjengelige for
offentligheten gjennom bokhandlere,
har vi fått en rekke positive tilbake-
meldinger fra barn, ungdommer, for-
eldre og helsesøstre. Det ser ut til at

Psykologisk Førstehjelp kan bli likt,
brukt og være nyttige for mange. Det
blir spennende å få flere erfaringer
med hvordan helsesøstre rundt om
nyttiggjør seg de nye førstehjelpsskri-
nene!
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Av Marina Halvorsen, helsesøster
marinaha@online.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I mitt arbeid som helsesøster møter
jeg ofte barn og unge som sliter med
psykiske problemer av ulik art. I noen
tilfeller er disse plagene så alvorlige at
henvisning til spesialisthelsetjeneste
er nødvendig. I mange tilfeller har jeg
erfart at enkeltsamtaler eller gruppe-
samtaler med barn og unge basert på
skrinet psykologisk førstehjelp har
gjort hverdagen lettere for mange av
dem. Spesielt nyttig har det vært for
barn og ungdom å erfare at slik de
selv tolker ulike situasjoner ikke nød-
vendigvis er den eneste eller riktige
forståelsen av en hendelse. Gjennom
ulike aktiviteter har barna lært å bli
bevisste på at det man tenker om en
situasjon ofte kan bestemme hva man
føler i situasjonen. Et barn forteller at
hun er veldig redd når hun er alene
hjemme etter skolen. Hun forteller at
den rødtanken hun pleier å tenke i
denne situasjonen er at det kommer
sikkert til å komme innbruddstyver.
At denne tanken gir henne følelsen av
å være redd synes hun er lett å forstå.
På spørsmål om hun kjenner noen
som har vært utsatt for innbrudd sva-
rer hun nei. Som alternative grønn-
tanker foreslår jenta at hun heller kan
tenke at ”jeg bor i et trygt nabolag” og
”naboen følger med på huset vårt”.
Dette var tanker som hun sa ga henne
en følelse av å være trygg. Etter denne
endringen av tankesett rundt det å
være alene hjemme, sluttet jenta å
grue seg til å komme hjem til tomt
hus etter skolen. 

Rollespill for å vise at tanker
påvirker følelser
Gjennom rollespill har barn og ung-
dom selv fått erfare hvordan det man
tenker kan påvirke deres følelser. I

grupper har vi ofte tatt utgangspunkt
i vanskelige hendelser som kan oppstå
i skolesituasjon. Et enkelt rollespill
der en elev hilser på en annen uten å
få svar, kan være utgangspunkt for
diskusjon om ulike måter å forstå
dette på. Noen sier at de tror at jenta
som ikke får gjengjeldt sin hilsen blir
lei seg. Andre sier at de ikke tror hun
bryr seg om dette, og derfor ikke blir
påvirket følelsesmessig. Vi finner
sammen frem til rødtanker og grønn-
tanker som kan tenkes i en slik situa-
sjon. Rødtanken som sier at ”ingen li-
ker meg” mener de fleste at vil gi hen-
ne en følelse av tristhet. Et eksempel
på en grønntanke barna kom frem til
i denne situasjonen var ”jeg snakket
visst litt lavt, så jeg får si hei litt høy-
ere en gang til.” En slik grønntanke
mente de fleste ville gjøre at jenta
fortsatt var glad selv om hun ikke
hadde fått svar. Jeg opplevde at
mange barn og ungdom var gode på å
lage realistiske rollespill, og de fant
frem til ulike tolkninger av situasjo-
nene. Dette var nyttige øvelser for å
lettere forstå sammenhengen mellom
rødtanker og grønntanker. I tillegg ga
det godt utgangspunkt for å diskutere
hvordan man i en skolesituasjon bør
oppføre seg mot hverandre på en
støttende og oppmuntrende måte.
Gruppene har møttes fire ganger, og
vi har da vært samlet i 45 minutter
hver gang. Mellom gruppesamlingene

har barna og ungdommene hatt i
oppgave å trene på å anvende hjelpe-
hånden. Ved neste samling har det
vist seg at de fleste har kommet med
gode eksempler som viser at de fak-
tisk har trent på dette hjemme. Dette
bidrar sterkt til å øke læringseffekten.

Bedret klassemiljø
Jeg opplevde at bruken av de kogniti-
ve prinsippene i psykologisk første-
hjelp i tillegg til å bidra til å gjøre
hverdagen enklere for mange barn og
unge, også bidro til at klassemiljøet
ble mer preget av forståelse og respekt
for hverandre. For å sikre at alle føler
seg trygge i gruppesituasjonen brukte
vi en del av første time til å bli enige
om hvordan gruppen skulle fungere. I
en elevgruppe vil det være viktig at
deltagerne ikke utleverer for private
tanker og følelser. Situasjonene vi
snakket om i disse gruppene dreide
seg om lett gjenkjennelige situasjoner.
Eksempler på slike situasjoner kan
være redsel for å gå ute i mørket, red-
sel for at de andre ikke liker en, redsel
for å gjøre nye ting osv. Ingen delta-
gere ble presset til å si eller måtte del-
ta på noe de syntes var ubehagelig.
Dersom noen av gruppedeltagerne
ønsket å ta opp mer personlige pro-
blemstillinger ble de gitt mulighet til
å gjøre dette i individualsamtaler med
helsesøster. Hver gruppesamling ble
avsluttet med evaluering av timen, og
etter avslutningen av hele gruppeopp-
legget ble det foretatt en evaluering av
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nytten barna og ungdommene syntes
de hadde hatt av opplegget. 

Samarbeid med skole
For å sikre et godt samarbeid med
skolen for gjennomføring av gruppe-
opplegg er det viktig at helsesøster gir
skolen god innføring i den kognitive
metoden som psykologisk førstehjelp
bygger på. Både rektor, kontaktlærere
og sosiallærer bør få utlevert et ek-
semplar av skrinet slik at de får
kjennskap til metoden. For å sikre et
best mulig samarbeid med skolen, har
jeg sett det som viktig å innhente
samtykke til gjennomføringen hos
rektor. Jeg opplever at kontaktlærerne
synes det er betryggende å vite at rek-
tor stiller seg positiv til gruppeopp-
legget. Foran hver gruppesamling har
jeg gitt kontaktlærer en kort innfø-
ring i hva slags temaer og opp-
gaver vi skal arbeide med i timene. 
Jeg har opplevd at lærerne synes det
er positivt å bli informert om hvor-
dan vi arbeider i gruppene. Enkelte
lærere har også blitt så interessert at
de har brukt noe av tankegangen og
metodene i sitt arbeid i klassene.  Alle
samlinger er blitt holdt innen ordi-
nær skoletid. 

Samarbeid med foreldre
Før jeg arbeider individuelt eller i
grupper med barn og ungdom, har
jeg sikret at foreldre/foresatte har
godkjent at barna deres får delta i
opplegget. Noen foreldre har selv lest
materialet og brukt dette sammen
med barna i vanskelige situasjoner.
Som helsesøster synes jeg det er me-
get positivt at foreldre og barn får en
felles oppfatning av hvordan vanskeli-
ge situasjoner kan bli mindre vanske-

lige. De aller fleste foreldre ønsker å
være til støtte og hjelp for sine barn.
Jeg opplever at skrinet psykologisk
førstehjelp i mange tilfeller har hjul-
pet foreldre til å vite hvordan de kan
være støttende i konkrete situasjoner. 

Blir førstehjelpsskrinene
brukt og er de nyttige?
Alle barn og ungdommer som har
deltatt i gruppeopplegget har levert
inn evaluering av opplegget. Tilbake-
meldingene på disse evalueringene
har vært meget gode. Svært mange
synes det har vært gøy å arbeide med
disse temaene. Mange sier også at de
benytter metodene på egen hånd. I
grupper der deltagerne fikk hvert sitt
skrin med psykologisk førstehjelp
mener jeg å ha sett at engasjementet
for gruppeopplegget har vært større
enn der jeg ikke har levert ut materia-
let. 
De aller fleste av de som har fått skri-
net sier at de har lest boken, og selv
ett år etter svarer en stor andel av dis-
se at de fortsatt bruker både boken og
figurene.

I individualsamtaler har jeg også be-
nyttet psykologisk førstehjelp. Jeg har
kun utlevert skrinet til barn og ung-
dom som jeg har tenkt vil ha nytte av
dette. I tillegg har jeg sjekket ut med
dem om de tror at de kommer til å
lese og bruke materialet. Jeg opplever
at både barn og ungdom som ønsker
materialet faktisk også bruker dette i
hverdagen. Flere ganger har barn og
ungdom fortalt hvordan dette har
gjort at de har klart å bli kvitt sine
rødtanker i vanskelige situasjoner. En
elev kom og sa ”før tenkte jeg at ing-
en i klassen liker meg, men nå har jeg

forstått at dette var en rødtanke som
ikke stemte med virkeligheten. Jeg ser
at de andre smiler når jeg kommer, og
nå tenker jeg heller at de andre liker
meg. Jeg synes dette er en bra grønn-
tanke. Nå trives jeg meg mye bedre på
skolen.” Noen barn og unge ønsker av
ulike grunner ikke å jobbe med ut-
gangspunkt i dette materialet. I slike
tilfeller har vi benyttet andre hjelpe-
metoder.

Kompetanse hos helsesøster
Skrinet psykologisk førstehjelp er en-
kelt skrevet og gir et godt innblikk i
prinsipper i kognitiv terapi. Det er la-
get slik at både foreldre og personer
som arbeider med barn og ungdom
enkelt skal forstå og kunne bruke ma-
terialet. Likevel vil jeg anbefale at hel-
sesøster skaffer seg noe mer kunnskap
om kognitiv metode og bruken av
hjelpehånden før man begynner å
bruke dette aktivt i sitt arbeid. Spesi-
elt viktig er det at helsesøster selv har
kunnskap nok til å skille mellom hva
som er situasjoner, tanker, følelser og
handlinger. Dette er en viktig forut-
setning for å få god effekt av oppleg-
get. Kunnskap om dette kan man få
ved å ta kurs eller videreutdanning
innen kognitiv terapi. Norsk forening
for kognitiv terapi har god kjennskap
til hvor slike kurs og videreutdan-
ninger holdes. Dersom helsesøster
ønsker å benytte metoden i behand-
ling av psykiske lidelser vil det være
en fordel med mer kunnskap. Der-
som helsesøster har et forebyggende
perspektiv på bruk av metoden, tror
jeg et 1-dagers kurs vil kunne gi hel-
sesøster nok kompetanse til å begyn-
ne å bruke og hjelpe barn og unge til
å bruke Psykologisk Førstehjelp. 
Alle har en psykisk helse, og som hel-
sesøstre har vi mulighet til å hjelpe
barn og unge til å arbeide helsefrem-
mende for barn og unges psykiske
helse. Psykologisk Førstehjelp er en
nyttig metode som kan hjelpe oss til å
bli bedre i dette arbeidet!
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Av Ann-Magrit Lona, helsesøster 
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INTRODUKSJON
Godt samspill og trygg tilknytning
mellom foreldre og barn er viktig for
positiv psykososial, kognitiv og språk-
lig utvikling hos barn (1). Alvorlig
fødselsdepresjon hos mor kan føre til
manglende sensitivitet i samspillet
med barnet og barnet kan danne 
utrygg eller desorganisert tilknytning
(1; 2). Intervensjoner for å fremme
samspill mellom mor og barn er før-
steprioritet når mor er deprimert,
men far er ofte en glemt ressurs i fa-
milien. En trygg, sensitiv og tilstede-
værende far er en viktig beskyttelses-
faktor for barnet når mor lider av al-
vorlig fødselsdepresjon (1-5).

Forskning tyder på at mors depresjon
kan ha en uheldig påvirkning på far
og at han ikke alltid kompenserer for
mors manglende interaksjon med
barnet (5-7). Fedrene opplever ofte
store praktiske og emosjonelle på-
kjenninger når partneren er depri-
mert (6-10) og dette kan påvirke
interaksjonen mellom far og barn ne-
gativt (6; 5). Mange av fedrene opple-
ver at de får liten støtte og at de ikke
vet hvor de skal henvende for å få
hjelp (8, 10-12). 

Helsesøstre skal identifisere og følge
opp barn og unge i risiko for å utvikle
psykiske problemer (13) og helsesta-
sjonen blir dermed en viktig arena
når mor lider av fødselsdepresjon.
Fordi far og barn så i sterk grad blir
påvirket av mors depresjon bør det
være familiefokus i arbeidet med dis-
se familiene. I et helsefremmende
perspektiv er det viktig å fokusere på

barnets beskyttelsesfaktorer. Dersom
mor lider av fødselsdepresjon bør hel-
sesøster støtte far slik at han kan være
en beskyttende faktor for barnet. Tra-
disjonelt har helsestasjonstjenesten
vært rettet mot mor og barn, men i
dag er målgruppen foreldre og barn
(13). Det ligger sterke politiske fø-
ringer for en helsestasjonstjeneste
som skal være likeverdig for begge
kjønn (14). 

Hensikten med denne artikkelen er å
gå nærmere inn på hvordan helsesøster
kan støtte far i omsorgsrollen når mor
lider av alvorlig fødselsdepresjon. Rele-
vant teori om fødselsdepresjonens
virkning på far og barn, samt teori
om menn og omsorgsutøvelse blir be-
lyst. Videre diskuteres ulike interven-
sjoner helsesøster kan iverksette for å
styrke fars omsorgskompetanse slik at
han kan være en trygg, sensitiv og til-
stedeværende far. 

METODE
Denne artikkelen er basert på en litte-
raturstudie. Litteratursøk er gjort i
Psycinfo, Medline og Ovid Nursing
med søkeordene: father, child, attach-
ment, postnatal, postpartum, depressi-
on, support, interventions, nurse. Or-
dene er brukt i kombinasjon med
hverandre. Artikler ble inkludert etter
vurdering av abstrakt og nyere arti-
kler ble prioritert. Søkeordene gav
mange treff, men kun få artikler om-
handlet intervensjonsmetoder helse-
søster kan benytte i arbeid med akku-
rat disse fedrene. Dette kan tyde på at
dette er et uutforsket tema. Noe av
anvendt litteratur er pensumbøker og
offentlige utredninger. Sentrale fag-
personer har også foreslått litteratur.
Det er forsket mye på fødselsdepre-
sjon med fokus på mors eller barnets
helse og noen studier konkluderer

med at fedres psykiske helse har be-
tydning for barnets prognose (3; 15;
16). Jeg fant noe litteratur om hvor-
dan involvere fedre generelt i helse-
stasjonstjenesten (14, 17-22). Mye av
anvendt litteratur er utenlandsk
forskning, men jeg anser de for rele-
vante fordi de samsvarer med den
norske litteraturen. Som helsesøster
og kvinne kan jeg aldri helt forstå fe-
drenes situasjon, men artikler basert
på kvalitativ forskning, om fedre hvis
partner lider av fødselsdepresjon, har
økt min forståelse av fedrenes opple-
velse og deres behov (8, 10-12, 23).

TEORETISK BAKGRUNN
Fødselsdepresjon
Forekomsten av fødselsdepresjon i
Norge ligger på 10 -15 % (4; 24) og ca
5 % har alvorlig fødselsdepresjon
(25). Symptomer på alvorlig fødsels-
depresjon kan være nedstemthet,
søvnforstyrrelse, skyldfølelse, uro,
angst og tanker om å skade seg selv
eller barnet (26). Disse kvinnene er
ofte ikke emosjonelt tilgjengelig for
barnet sitt. Behandlingstilbudet til
kvinnene består av støttesamtaler på
helsestasjonen, poliklinisk psykotera-
peutisk behandling og døgninstitu-
sjonsplasser for de sykeste kvinnene.
Behandlingen innebærer ofte samar-
beid mellom første og andrelinjetje-
nesten (27).

Fødselsdepresjonens konsekvenser
for barnet
Fødselsdepresjon har høy samvaria-
sjon med utrygg tilknytning (2). Det
er ikke diagnosen i seg selv, men mors
evne til å være sensitiv til tross for de-
presjonen, som er sentralt for barnets
prognose (5). Spedbarna kan bli min-
dre uttrykksfulle, pludrer mindre og
har generelt lavere aktivitetsnivå. De
kan ha høyere forekomst av uro og ir-

HVORDAN KAN HELSESØSTER STØTTE FAR 
I SIN ROLLE SOM OMSORGSGIVER NÅR MOR 
LIDER AV ALVORLIG FØDSELSDEPRESJON?
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ritabilitet. Fødselsdepresjon er assosi-
ert med lære og adferdsvansker i sko-
lealder (4). Tilleggsfaktorer som ekte-
skapsproblemer, familiestress, gen-
etikk, nedsatt sosialt nettverk og de-
presjon hos far har også betydning
for utfallet (5).

Fedres opplevelse
Det kan skje en rolleforskyvning i fa-
milier der mor lider av fødselsdepre-
sjon. Fedre opplever å måtte ta større
ansvar for hjem og familie enn det de
på forhånd forventet (9). Enkelte fe-
dre overlater omsorgen for barnet til
andre, mens andre inntar en aktiv
rolle som hovedomsorgsgiver (10).
De erfarer ulike følelser og problemer
og mange fedre føler seg stigmatisert,
hjelpeløse og urolige, samt føler frykt,
engstelse og sinne (12). De beskriver
opplevelse av sjokk, stress, skyld, trist-
het, frustrasjon og bekymring, i til-
legg hadde de store praktiske påkjen-
ninger (10). Noen opplever tap av det
sosiale liv, tap av intimitet og økono-
miske problemer (8). Menn med
partner som lider av fødselsdepresjon
er selv i risiko for å utvikle depresjon
(6; 8; 12). De opplever det vanskelig å
snakke om sine følelser og terskelen
er høy for å søke hjelp (8; 7). 

Far som omsorgsgiver
Rollen som omsorgsgiver krever en
viss kompetanse. Denne omsorgs-
kompetansen kan deles i fire faktorer;
Omsorgsgiver må ha kapasitet til å
prioritere barnet, personen må ha le-
gitimitet for å være i rollen og han må
ha kunnskaper og ferdigheter i det
som skal utføres (28). Forskning viser
at fedre reagerer fysiologisk på sam-
me måte som kvinner i samspill med
spedbarn (29). Det antas at det ikke
er biologiske forskjeller mellom kjøn-
nene slik at menn og kvinner har i ut-
gangspunktet samme kompetanse til
å gi omsorg for spedbarn (30; 31).
Ulikheten i omsorgspraksis kan for-
klares ut fra sosiale og kulturelle
mønstre (29). Tradisjonelt inntar fe-
dre en annen rolle enn mødre og bru-
ker mindre tid på omsorgsrelaterte
aktiviteter og mer tid på lek og utfor-
sking (22; 30). Derfor opparbeider

kvinner ofte et stort forsprang på
kunnskaper og omsorgsferdigheter
(30). Farsrollen er i endring og sam-
funnet legitimerer i større grad far
som omsorgsperson, men likevel be-
tegnes ofte far som støttespiller til
mor (30).

Tilknytning
Fullverdig omsorg innebærer god til-
knytning (1). Tilknytning defineres
som ”et psykologisk bånd som utvik-
les mellom barnet og dets viktigste
omsorgsgivere” (30). Tilknytnings-
mønstre grovdeles i trygg, utrygg am-
bivalent, utrygg unnvikende og desor-
ganisert tilknytning (2). Tilknytning-
en er en respons på foreldrenes om-
sorgsstil og påvirkes av sensitiviteten
hos omsorgspersonen. Faktorer som
tid og atmosfære innvirker på sam-
spillet med spedbarnet som igjen på-
virker tilknytningen (32). Tilknyt-
ningen påvirker barnets emosjonelle,
kognitive og sosiale utvikling (2).
Trygg tilknytning kan bidra til god
psykisk helse, mens utrygg og desor-
ganisert tilknytning kan føre barnet
på en utviklingsvei som er forbundet
med senere psykopatologi (1). Til-
knytningen er relasjonsspesifikk og
barnets tilknytning til mor og far kan
derfor være ulik. Man antar at barnet
vil være mest kompetent dersom det
har trygge tilknytningsforhold til beg-
ge (1). Evnen til å være en sensitiv
omsorgsgiver har sammenheng med
foreldrenes egen tilknytningserfaring
med en omsorgsfull og sensitiv forel-
der (30; 33).

DISKUSJON
Når mor lider av fødselsdepresjon og
hvis det er dårlig kvalitet i mor-barn
samspillet trenger barnet en annen
tilgjenglig og sensitiv omsorgsperson.
Fedre kan være denne beskyttende
faktoren dersom de er psykisk friske
og involvert i omsorgen for barna
sine. Imidlertid kan de øke risikoen
for psykopatologi hos barnet dersom
de er fraværende eller selv lider av de-
presjon (5). Denne kunnskapen har
betydning for helsesøster i møte med
disse familiene. Tiltak ovenfor far kan
bidra til å styrke fars psykisk helse.

Dette kan virke inn på samspillet med
spedbarnet som igjen har betydning
for tilknytningen. Jeg vil nå diskutere
hvilke intervensjoner helsesøstre kan
iverksette overfor far. Jeg vil belyse
dette ved hjelp av omsorgskompetan-
sebegrepet og diskusjonen er delt inn
i faktorene omsorgskompetanse kan
ses som: legitimitet, kunnskap, ferdig-
het og kapasitet.

Legitimitet
Legitimering av fedre som omsorgs-
personer vises ved tillit, slik at helse-
søster må være bevisst sine holdning-
er. Helsesøstre må anerkjenne far som
omsorgsgiver og ikke plassere han i
en birolle eller i en hjelpefunksjon,
men henvende seg til han direkte med
respekt for han som person og som
far (18; 21; 34). Ved at helsesøster leg-
ger vekt på å legitimere far blir han
kanskje bevisst sin rolle og får styrket
sin omsorgskompetanse.
Når mor er syk vil ofte far følge bar-
net til helsekontroller (10), men
mange fedre forbinder helsestasjons-
tilbudet som mor-barn tilbud (19;
21). Helsesøstre må derfor være akti-
ve og invitere dem til et samarbeid og
spesielt oppfordre de til å være hjem-
me ved første hjemmebesøk (35). Det
kan være nyttig å tilby flere hjemme-
besøk eller konsultasjoner etter ar-
beidstid dersom far arbeider. Skal de
føle seg velkommen må tilbudet til-
passes deres behov (35). Helsesøstre
må øke sin interesse for alle fedre og
innhente kunnskap om hvordan hjel-
pe menn på deres premisser. Økt fo-
kus på far i form av informasjon om
farsrollen på helsestasjonens hjemme-
side, bilder av far og barn på helsesta-
sjonen eller i brosjyrer kan være med
å endre samfunnets holdninger og
styrke fedres legitimitet som om-
sorgspersoner. 

Kunnskap og ferdighet
Vi må ha tillit til at far kan yte om-
sorg på lik linje med en frisk mor. De
fleste trenger ikke opplæring i å være
en god far. Tid og erfaring med sped-
barnet vil i mange tilfeller være nok
til å styrke fedrenes kunnskaper og
ferdigheter (22). Allikevel i en fase
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hvor livet er preget av stress og eng-
stelse trenger de kanskje en påmin-
nelse og en bevisstgjøring på at bar-
nets behov for å bli sett er viktig for
barnets utvikling. Det kreves forsiktig
og taktfull tilnærming fra helsesøster.
Selvfølelsen til barnets mor kan være
lav og fedre trer gjerne tilbake av
frykt for at deres innblanding i om-
sorgen for barnet kan forverre situa-
sjonen for mor (16). Enkelte fedre
trenger økt selvtillit på at de er like
god som mor. Direkte råd og pålegg
fra helsesøster vil kanskje oppfattes
som nederlag, mens en invitasjon til
felles refleksjon om barnets behov
gjerne kan vekke interesse og ansvar
samt styrke fars mestringsfølelse.

Hvordan far velger å håndtere barne-
omsorgen kan gi helsesøster et signal
på hans syn på spedbarnet. Hvis far
overlater omsorgen til andre bør kan-
skje helsesøster fortelle om hvor vik-
tig hans tilstedeværelse er. Stadig skif-
te av omsorgsgivere gir en uforutsig-
barhet for barnet som kan gå utover
tilknytningen (36). Det er viktig å
fremheve at fødselsdepresjon hos mor
gir far en mulighet til å involvere seg i
barnet på en annen måte enn med en
frisk mor (6; 10). God relasjon tidlig
påvirker forholdet mellom far og
barn positivt i flere år (16).

Kunnskap og ferdigheter kan styrkes
ved daglig kontakt med spedbarnet,
men Madsen (30) mener tid med
spedbarnet i seg selv ikke alltid har
innflytelse på tilknytningen. Egen er-
faring med trygg tilknytning er en av-
gjørende faktor for om far innehar
den naturlige sensitiviteten som bar-
net trenger (2; 30; 32; 33). Dette ut-
forskes best ved at far forteller om
egen barndom og sin relasjon til egne
foreldre. ”The Adult Attachment
Interview” er en metode for å under-
søke voksnes tilknytningsmønstre til
egne foreldre (30). Det kan diskuteres
om dette er helsesøsters oppgave,
men det vil være til hjelp for å vur-
dere behovet for samspillsintervensjo-
ner. Uansett bør helsesøster ha fokus
på samspillet mellom far og barn.

Veiledning av samspill kan gis i regi
av helsestasjonen. Intervensjoner hvor
far er aktivt deltagende med sitt eget
barn, gjerne i pappagrupper og over
tid, samt opplæring i spedbarnsmas-
sasje har vist seg å fungere godt for
menn (20). Dersom mor mottar sam-
spillsveiledning bør kanskje far delta
på lik linje med mor. Selv om mors
behandling er vellykket så kan uhen-
siktsmessig interaksjon fortsette og
det er viktig å inkludere fedre som
omsorgsgivere også på lang sikt (16).
Intervensjoner i forbindelse med fød-
selsdepresjon må rettes mot hele fa-
milien. En studie fant at fedre som
deltok i mors psykoterapi hadde ge-
nerelt bedre helse enn kontrollgrup-
pen. De deprimerte kvinnene ble også
raskere bedre (37).

Kunnskap og ferdigheter kan styrkes
gjennom informasjon. Behovet for in-
formasjon og rådgiving i barnestell,
ernæring og lignende vil variere og
helsesøster må svare på spørsmål på
lik linje som overfor mødre. Fedre har
gjerne ikke samme nettverk av andre
spedbarnsforeldre som mødre har og
kan dermed ha større behov for in-
formasjon. Lengre konsultasjonstid
og tettere oppfølging kan være nød-
vendig.  Økt kunnskap og gode fer-
digheter øker fars mestringsfølelse og
kan bidra til å redusere stress.

Fedregrupper
Fedregrupper i familier med psykiske
vansker i forbindelse med fødsel har
vært vellykket. Reform-Ressurssenter
for menn har laget et temahefte for
gruppesamtaler som helsestasjonen
kan bruke (9). Mange av fedrene må
forlate jobben en periode fordi de er
blitt omsorgspersoner på heltid og
dette kan føre til dårligere sosialt
nettverk. I gruppene treffer de likesin-
nede og kan utveksle erfaringer. Fedre
som deltar i slike grupper rapporterer
om redusert nivå av depresjon og
stress (23). Det kan være vanskelig å
etablere grupper i en liten kommune
hvor det er få fedre med hovedom-
sorgsansvaret. En pappagruppe med
”vanlige” fedre kan være et alternativ.
Flere gode sosiale relasjoner er en be-

skyttelsesfaktor i stressituasjoner og
kan bidra til å redusere psykisk lidelse
både hos far og barn. Pappagrupper
kan styrke nettverket til far og en slik
gruppe virker også mindre stigmati-
serende. Erfaring viser derimot at det
er vanskelig å rekruttere fedre til
grupper i helsestasjonen (18; 22; 30).
For å gjøre gruppene mer attraktiv
bør helsesøster tenke alternativt i for-
hold til tidspunkt, form og møtested.
Kan den lokale kafeen brukes? Er det
mulig å knytte det opp mot sportslige
aktiviteter eller invitere fedre og barn
på aktiviteter knyttet opp mot lek?
Her er det mange muligheter.

Kapasitet 
Helsesøstre kan bidra til å styrke fars
kapasitet ved å minske ytre eller indre
barrierer for god tilknytning mellom
far og barn. Et godt samspill med
spedbarnet krever tid og energi. Fedre
i familier hvor mødre lider av depre-
sjon får større ansvar for familien og
dette kan bli en barriere og gjøre det
vanskelig å være en sensitiv og til-
gjengelig far. Nettverkskartlegging bør
gjøres i samarbeid med far for å se
hva slags praktisk hjelp og avlastning
det er mulighet for. Helsesøstre må
kjenne til og formidle kontakt med
ulike støtteorganisasjoner som for ek-
sempel Home-start, som kan være
god avlastning. Fedrene må oppfor-
dres til å finne egentid som for ek-
sempel trening som vil bidra til økt
energi. Helsesøstre må informere fe-
dre om deres rettigheter i forbindelse
med mors sykdom og formidle kon-
takt med NAV slik at de kan overta
fødselspermisjonen hvis mor er syke-
meldt. Far må være trygg på at part-
neren blir godt tatt vare på, slik at
han kan bruke sin energi på barnet,
og det vil være hensiktmessig å eta-
blere et samarbeid med eventuelt
mors behandlingsapparat, dette er
etterspurt av norske fedre (10).

Til tross for nok tid og hjelp til prak-
tiske gjøremål kan psykiske proble-
mer hos far være en barriere og hem-
me det gode samspill med spedbar-
net. Skal han fungere som buffer for
mors negative påvirkning må han ha



god psykisk helse (3; 15). En fjerdedel
av menn med partner med fødselsde-
presjon har selv symptomer på depre-
sjon (6). Det kan være nyttig å vite at
fødselsdepresjon hos partner ikke er
eneste årsaken til disse symptomene
(7; 12; 38). Overgangen til å bli far
kan fremkalle depresjon uavhengig av
partnerens fødselsdepresjon (6; 16;
39). Lav utdanning, tidligere historie
med angst og depresjon spesielt pre-
natalt er risikofaktorer (38). En depri-
mert far kan påvirke barna negativt
uavhengig av mors depresjon (38) og
helsesøster bør være oppmerksom på
fedre med guttebarn, fordi negativ
påvirkning synes å gjelde spesielt for
gutter (15). Symptomene hos menn
kan fremtre annerledes enn hos
kvinner og kan innebære en lavere
stressterskel, de viser aggressivitet og
har problemer med selvkontroll. Han
kan være irritabel, rastløs og føle seg
utbrent (40). Madsen (39; 40) bruker
i sin forskning to skalaer for å kart-
legge depresjon hos menn. Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS)
som tradisjonelt brukes til å kartlegge
kvinner og Gotlandskalaen som bru-
kes til vurdering av mannlige depre-
sjonstilstander. Menn har høy terskel
for å søke hjelp. Tid satt av til kartleg-
ging der fedrene er i fokus og ikke
barnet, kan gi fedrene en anledning
til å ta opp problemer. Dersom slike
kartleggingsverktøy skal brukes må
helsesøster ha opplæring samt mulig-
het til oppfølging av de fedrene som
sliter. Henvisning videre til andre in-
stanser kan bli nødvendig. Psykotera-
pi kan hjelpe noen av disse fedrene
(41). 

Støttende samtaler utført av helsesøs-
tre har vist seg å hjelpe kvinner som
lider av fødselsdepresjon (24). Dette
kan også tilbys fedre som sliter, men
på en annen side er støttende samta-
ler sett på som en feminin interven-
sjonsform (30). Det er mange måter å
bearbeide personlige vanskeligheter
på. Menn foretrekker ofte å oppsøke
diskusjonsforum på internett, benytte
telefonhjelpelinjer eller få støtte fra
venner fremfor å søke profesjonell
hjelp (8). Helsesøstre må skaffe seg

kunnskap om og videreformidle ak-
tuelle telefonnumre og nettadresser til
de ulike interesseorganisasjonene
innen psykisk helse til fedrene. Kan-
skje gjør dette terskelen lavere for fe-
drene slik at de kan snakke om van-
skene sine. Helsesøstre må allikevel
tilby sin tid. Mange fedre har tiltro til
helsesøster (35) og ofte ønsker de
noen å henvende seg til (8; 12). Mad-
sen (30) påpeker viktigheten av å ska-
pe rom, lydhørhet, forståelse, respekt
og støtte, slik at fedrene kan gi ut-
trykk for følelser og problemer.

KONKLUSJON
Barn av mødre som lider av fødsels-
depresjon er i risiko for å utvikle
psykososiale problemer. Det har vist
seg at de barna som har en frisk til-
stedeværende far har mindre risiko
for negativ utvikling. Helsepersonell
må erkjenne at fedre med partner
som lider av fødselsdepresjon opple-
ver store praktiske og emosjonelle på-
kjenninger. Helsesøstre må aktivt inn
i dialog med far for å finne ut av hva
han trenger for å være en frisk, sensi-
tiv og tilgjengelig omsorgsperson. Å
styrke fars omsorgskompetanse ved å
øke legitimitet, kunnskap, ferdighet
og kapasitet kan helsesøstre legge for-
holdene til rette for et godt samspill
og god tilknytning mellom far og
barn. Videre forskning trengs for å se
om tiltak overfor far kan redusere an-
tall barn som påvirkes negativt når
mor lider av alvorlig fødselsdepresjon.
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PSYKISK HELSE

––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Berg, prosjektleder NSF og 
Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF
––––––––––––––––––––––––––––––––

LaH NSF startet i februar et pi-
lotprosjekt som har fått navnet
Pilot helsestasjon og skolehelse-
tjeneste. Prosjektet er en for-
lengelse av arbeidet med spesi-
alistgodkjenning av helsesøstre,
og er et samarbeid mellom
NSFs fagpolitiske avdeling og
LaH. 
NSFs forbundsstyre har bevilget
1 million kroner for 2009 og
2010, og prosjektet er tenkt
videreført i 2011.

Status
Vi viser til omtale av prosjektet i Helse-
søstre 1-2010, i medlemsbrev og på
nettsidene.
Siden sist har vi gjennomført to nett-
verkssamlinger for den sentrale og de
tre lokale prosjektgruppene. Faglig tema
på den første var kunnskapsbasert

praksis, og innleder var Liv Merete Rei-
nar fra Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten. Den andre samlingen ble
avholdt i starten av juni, og faglig tema
var juss for helsesøstre. Jurist og forfat-
ter av boka ”Juss for helsesøstre” Bjør-
nar Eilertsen holdt et svært aktuelt og
nyttig faglig innlegg.
Neste nettverkssamling er lagt i forbin-
delse med helsesøsterkongressen i Svol-
vær.
I løpet av høsten vil det bli etablert et
etterutdanningsutvalg, med represen-

tanter for helsesøsterutdanningene og
LaH. Her skal samarbeid om å etablere
nye etterutdanningstilbud være tema.

Kartlegging
I slutten av mai ble kartleggingsunder-
søkelsen (Questback) sendt ut til helse-
søstre i Finnmark, Hordaland og Oslo. 
Vi håper alle som har mottatt den, prio-
riterer å svare! Det er viktig med så høy
svarprosent som mulig.
Kartleggingen følges opp med dybdein-
tervju i de tre pilotkommunene, før vi
så starter arbeidet med utvikling av sys-
tematisk kompetanseheving og veiled-
ning.

Har du spørsmål om
prosjektet?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Be-
rit Berg på 
berit.berg@sykepleierforbundet.no 
eller faglig ansvarlig/leder i LaH NSF 
Astrid Grydeland Ersvik på 
astrid.grydeland@bluezone.no

PROSJEKT PILOT HELSESTASJON OG
SKOLEHELSETJENESTE

Berit Berg. Astrid Grydeland 
Ersvik.
Fotograf: Runar Hasselø
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Leder Barnesykepleierforbundet NSF
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Først av alt vil jeg takke for invitasjo-
nen, og muligheten til å få komme
med noen ord i deres fagtidsskrift.
Det er alltid hyggelig å få en slik invi-
tasjon, og det er spesielt hyggelig i
denne sammenhengen, da LaH er en
meget viktig samarbeidspartner for
BSF. Dette vil jeg si mer om siden.

Hvem er BSF?
Noen av medlemmene i LaH er også
medlemmer i BSF, men for dere som
ikke er medlemmer i begge faggrup-
pene synes jeg det er på sin plass å gi
en liten presentasjon av BSF innled-
ningsvis. 
Barnesykepleierforbundet (BSF) ble
stiftet i 1973. Medlemmene i BSF er
barnesykepleiere, andre spesialsyke-
pleiere og sykepleiere som jobber
med barn, ungdom og deres familier i
mange deler av helsetjenesten, men i
hovedsak jobber de i spesialisthelse-
tjenesten. BSF har ca. 600 medlem-
mer, og har per i dag 17 lokallag re-
presentert enten ved et styre eller
kontaktperson. Vi er ikke i den heldi-
ge situasjonen som LaH at vi har fri-
kjøp leder, dessverre. Vårt hovedfokus
er fag og fagpolitikk som retter seg
mot at barn, ungdom og deres famili-
er skal få en trygg og individuell syke-
pleie av høy kvalitet. Dette arbeidet
skjer først og fremst nasjonalt, men i
stigende grad utvikles kontaktene
internasjonalt. Dette gjennom det
nordiske samarbeidet NoSB (som
også LaH deltar i) samt PNAE (Paedi-
atric Nursing Association of Europe).
Dette fordi BSF mener det er viktig å
følge med i hva som skjer utenfor
landets grenser hva angår sykepleie til
barn og ungdom. Videre er arbeidet
med å øke forståelsen og kunnskapen

for at barn ikke er små voksne, samt
at oppmerksomhet og forståelse for
syke barn og ungdoms behov settes
på den helsepolitiske dagsorden. 
Siden grunnutdanningen i sykepleie
har svært lite fokus på barn og ung-
dom er det også viktig for BSF å påvi-
ke dette, slik at barn og ungdom får
mer oppmerksomhet i utdanningen.
For mer informasjon om Barnesyke-
pleierforbundet NSF, besøk gjerne vår
nettside:
www.sykepleierforbundet.no/barn

Barns helse må prioriteres
For oss som jobber med barn og
unge, og for de fleste andre, er å prio-
ritere barns helse en selvsagt ting.
Spørsmålet blir da: Hvorfor priorite-
res ikke barns helse?
Av og til får jeg nesten en følelse av at
nedprioriteringen ikke er reell, og at
vi som jobber med barn og unge bare
krisemaksimerer, og aldri blir fornøyd
med det tilbudet barn og ungdom i
dag har.

Da er det godt å registrere at det fra
tid til annen utgis rapporter som
underbygger vår høyst reelle følelse av
skjevheten.

I mai 2007 la daværende Sosial- og
helsedirektoratet frem utvikling-
strekkrapporten der en av tre utfor-
dringer det ble pekt på var at barns
helse må prioriteres.
Videre hadde Heledirektoratet (Hdir)
i januar 2008 ute Handlingsplanen for
habilitering av barn og unge ute på
høring. Her skrev Helsedirektoratet
sitat: ” 1. januar 2008 hadde Norge
1.099300 registrerte, bosatte barn. De
utgjorde 23 prosent av befolkningen.
Barn og unge utgjør en stor del av be-
folkningen, men taper lett i priorite-
ringskampen med voksne. Det gjelder
også i forhold til kampen om helsekro-
nene”.
I det samme høringsutkastet ble også
rapporten Et reddet liv skal også leves
som kom ut i 2005, omtalt. I denne
rapporten beskrev Helsedirektoratet
en rekke forbedringstiltak for barn og
unge med ervervede hjerneskader,
men Hdir kjente ikke til at det har
skjedd store forbedringer i tjenesteap-
paratet for disse brukergruppene.  

Også Forum for Barnekonvensjonen
(FFB) har belyst skjevheten, og i sin
rapport til FNs Barnekomité, juni
2009, beskrives følgende: ” FFB er
fortsatt bekymret over de store varia-
sjonene i tjenestetilbudet til barn. Økte
overføringer til kommunene sikrer ikke
automatisk at tjenestetilbudet til barn
styrkes og at geografiske forskjeller i til-
budet utjevnes (se artikkel 23, 24 og
31A). Det er vanskelig å få oversikt
over hvordan ressurser faktisk fordeles
på lokalt plan. Siden forrige rapporte-
ring er situasjonen fortsatt utilfredsstil-
lende, og barn har ikke lik tilgang på
tjenestetilbud”.

Ut fra disse rapportene står en ting
klart for meg. Vi har en jobb å gjøre
for at barn og unges helse skal priori-
teres slik de fortjener, og ikke at de
gode intensjoner om dette, kun skal
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bli gode intensjoner. Argumentene er
der, vi må bare aktivt bruke dem for
alt de er verdt. At vi stadig blir på-
minnet at rammene stadig blir trang-
ere i både spesialist- og primærhele-
tjenesten, må ikke utmatte oss.
Og grunnen er rett og slett at mange
av argumentene for å prioritere barns
helse kommer fra det faglige myndig-
hetsnivået – Helsedirektoratet.

Samarbeid – viktig og nyttig
Selv om det ved første øyekast kan
virke som om LaH og BSF har et noe
ulikt fokus på barn og ungdoms
helse, har vi flere likheter enn ulikhe-
ter. Både LaH og BSF er opptatt av at
barn og ungdom skal ha tilgang på
sykepleie av høy faglig kvalitet uansett
hvor i helsetjenesten det enn måtte
være, noe som dessverre ikke er selv-
sagt. Kampen om ressurser kjenner vi
alle til, uansett hvor i heletjenesten vi
jobber, og det er derfor svært viktig at
fanen holdes høyt for at barn og ung-
dom ikke blir tapere i denne ressurs-
kampen.

En viktig nøkkel for å lykkes i dette
viktige arbeidet fremover vil derfor
etter BSF sitt syn være å utvikle sam-
arbeidet mellom faggrupper i NSF
som jobber med barn og ungdom for
å få sterkere gjennomslagskraft. Dette
om det dreier seg om saker på gene-
relt samfunnsplan, eller innad i NSF
der vi fortsatt har en jobb å gjøre for
at barn og unge får en større plass i
NSF sine fagpolitiske prioriteringer.
LaH og BSF har i de siste årene utvik-
let et godt samarbeid på flere områ-
der, men samarbeidet kan og bør ut-
vikles etter min mening, både sentralt
og lokalt rundt om i landet. Grunnen
for dette er rett og slett at samarbeid,
samhold, ulike perspektiver og kom-
plementære ferdigheter er viktig for å
utvikle og bedre tilbudet barn og
ungdom. Dette fordi helhetlige strate-
gier har større tyngde enn stykkevise
og delte.

Det arbeidet som har vært lagt ned i
både LaH og BSF har hatt betydning
for det tilbudet barn og ungdom i

vårt land i dag har. Fremtiden er etter
mitt syn også avhengig av at vi er år-
våkne og stadig deltar aktivt i utvik-
lingen av det tilbudet barn og ung-
dom i dette landet fortjener av helse-
tjenester. Et viktig stikkord i denne
sammenhengen er Samhandlingsre-
formen som i svært liten grad tar for
seg barn og ungdom som den spesiel-
le gruppen de er. Her må vi sammen
gjøre vårt til at tilbudet ikke forfaller,
men gjennom tydelig argumentasjon
og modige innspill vise at vi er stolte
av å representere den viktige gruppen
av befolkningen barn og ungdom er.
Målet må være tydelig, at tilbudet til
barn og ungdom skal styrkes og opp-
rioriteres. Dette vil bli en krevende,
men en umåtelig viktig jobb, og lykke
til er vel på sin plass å ønske oss alle i
denne sammenhengen. 

Da går mitt lille innlegg mot slutten,
og helt avslutningsvis vil jeg ønske
alle medlemmer i LaH en riktig god
og solrik sommer!

MILJØMERKET BABYSTELL

Bestill kostnadsfritt informa-
sjonsmateriell om miljø og bar-
nestell til utdeling på din helse-
stasjon. Miljømerking har, med
støtte fra myndighetene, utar-
beidet materiell for å vise små-
barnsforeldre hvor enkelt det er
å ta miljøhensyn i hverdagen.

Folk flest er opptatt av miljø
Interessen for miljøvern og klima-
spørsmål er i vekst. Det har de siste
årene vært stort fokus på de mennes-
keskapte klimaendringene, og mange
er opptatt av å velge de produktene
som gir minst innvirkning på klimaet
og miljøet.

Vi vet at barn er mer sårbare enn
voksne. Kjemiske stoffer tas lettere
opp i en barnekropp, og barn både
spiser, drikker og puster mer enn
voksne i forhold til kroppsvekten. De
utforsker verden med alle sanser og
putter ting i munnen som slett ikke
skal være der. Barn er derfor mer ut-

satt for skjulte kjemiske farer. Disse
kjemikaliene kan befinne seg i maten
de spiser, i produkter de kommer i
kontakt med - eller fra forurensing av
naturen rundt dem.

Nybakte foreldre er ofte ekstra opp-
tatt av å ta de riktige valgene for bar-
na sine, og mange helsestasjoner opp-
lever sikkert stadig spørsmål om hvil-
ke produkter de skal velge for barna
sine. 
Da er det godt å vite at vi har de offi-
sielle miljømerkene. De gjør det en-
klere å være helse- og miljøbevisst i
en travel hverdag.

God start – et prosjekt fra
Miljømerking
Gjennom prosjektet God start er Mil-
jømerking til stede på arenaer der
småbarnsforeldre og de som jobber



MILJØ OG HELSE

HELSESØSTRE – NR. 2-201070

med barn søker informasjon eller tar
sine innkjøpsvalg. Målsetningen er å
bygge en dypere kunnskap om Sva-
nen og hvordan merkete produkter
bidrar positivt til miljøutfordringene.

Miljømerking har i flere år vært tilste-
de på helsestasjonene med informa-
sjon, råd og tips om helse- og miljø-
riktig barnestell.

Det er utviklet følgende materiell til
helsestasjonene:
God start nyfødtposen
Posene er produsert av økologisk
bomull og inneholder prøver på noen
miljømerkede produkter. Produktpo-
sen gir nybakte foreldre en mulighet
til å prøve ut trygge produkter for
sine barn, og viser at det finnes miljø-
merkede produkter innen mange ka-
tegorier. Posen kan deles ut til små-
barnsforeldre på barseltreff, ved kurs-
virksomhet eller hjemmebesøk.

Brosjyren ”Trygge valg for barn og
miljø”
Brosjyren gir informasjon om hvor-
dan småbarnsforeldre kan være mer

helse- og miljøbevisste i en hektisk
hverdag. Brosjyren gir gode tips om
hvordan gjøre bevisste valg når man
handler blant annet pleieprodukter,
mat og klær.

Aktivitetsheftet ”På miljøoppdrag
med Svanhild og Sivert”
Aktivitetsheftet er laget av Bente Roe-
stad – Blekkulfs opphavskvinne – og
lærer barna om miljømerkene på en
morsom og enkel måte. Heftet deles
ut på 4-5 årskontroll, til eldre søsken
som er med på helsestasjonen, og til
førskole- og førsteklassebarn.

DVD’en ”God start – en film om
barn og miljø”
Filmen er laget for å gi inspirasjon og
informasjon til å gjøre trygge miljø-
valg i hverdagen. Vises på barseltreff
på helsestasjonen, eller lånes ut til
hjemmebruk.

God start materiellet er utarbeidet
med støtte fra Barne-, likestillings –
og inkluderingsdepartementet, og le-
veres kostnadsfritt til helsestasjonene.

Materiellet bestilles enkelt på nettste-
det www.godstart.org:
http://www.godstart.org/nyfodt/helse
personell/bestill_in/

Ta gjerne kontakt med Miljømerking
på telefon hvis du har spørsmål:
24 14 46 00

Miljømerking
Miljømerking er stiftet av myndighe-
tene for å forvalte de offisielle miljø-
merkene Svanen og Blomsten.

Målet med alt Miljømerking gjør er å
vri forbruket over i en mer bærekraf-
tig retning. Miljømerket Svanen er et
forbrukerverktøy som gjør det enkelt
å velge de produktene som er blant de
mest helse- og miljøtilpassete i mar-
kedet.

Mange foreldre opplever et press om
at alt skal gjøres ”riktig”. Men det
handler ikke om å være perfekt, men
om å ta sunne hverdagsvalg. Velger du
svanemerket, har du valgt et produkt
som oppfyller strenge miljø-, helse-
og kvalitetskrav.

Det enkle
klimavalget!
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FIRST ANNOUNCEMENT

BARN OG UNGES HELSE –

NORMALITET OG UTFORDRINGER

NORDISK KONFERANSE FOR SYKEPLEIERE SOM JOBBER MED BARN OG UNGE

HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA, OSLO

22. – 23. SEPTEMBER 2011

Program er under utarbeidelse av en nordisk komite, men vi kan allerede nå nevne noen
stikkord for hva konferansen byr på:

• Plenum – og parallellsesjoner med tema som vanlige familier – vanlige/uvanlige barn,
smerter hos barn, omsorgssvikt, oppfølging av premature, barseltiden, hjembesøk,
fødselsdepresjoner, overvekt, diabetes, synet på helse og sykdom og mye, mye mer!

• Nordiske og internasjonale forelesere
• Konferansespråket er nordisk og engelsk
• Posterpresentasjoner
• Utstillere
• Kulturelle og sosiale innslag
• Dagen før konferansen - 21. september - arrangeres Nordisk samarbeidsmøte for
representanter for NoSB

SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ!

NoSB (Nordisk samarbeid for Sykepleiere som jobber med Barn og unge) er en sammenslutning av barnesyke-
pleiere, helsesøstre, distriktsskøterskor og sundhedsplejersker i Danmark, Norge, Sverige, på Grønland, Island
og Færøyene.
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Solen stiger opp over Kilimanja-
ro. Snøen dekker toppen av fjel-
let i det fjerne. Sang fra fugler i
alle regnbuens farger, med et
vell av blomster i bakgrunnen.
En flokk barn er på vei til skolen
mens foreldrene allerede er i
gang med dagens arbeid. Noen
barn får ikke gå på skole, de
må hjelpe til med å skaffe fami-
lien inntekt slik at de kanskje
får mat på bordet. Vi er i Ke-
nya.

Afrika er et mangfoldig kontinent, og
de fleste av oss har sett utallige repor-
tasjer på TV fra land med usigelig fat-
tigdom, enorme problemer og utfor-
dringer for folkegrupper som kjem-
per for sin daglige eksistens. Vi blir
nærmest ”immune” mot alle inntryk-
kene, og kan vanskelig ta dem inn
over oss. Sannheten i dette siste skulle
virkelig gå opp for oss i løpet av vår
måned i Kenya.

I november 2008 reiste en kollega og
jeg på studietur til Afrika. En tidligere
lærer av meg fra Høyskolen i Tele-
mark driver et hjelpeprosjekt blant
masaiene i Kenya. Prosjektet startet
opp i 2004, og har som hovedoppgave
å drive forebyggende arbeid med fo-
kus på helse og utdanning. Organisa-
sjonen SCILO (Support Cooperation
International Living Organisation) er
basert på frivillig innsats fra Norge,
og lønner ansatte i Kenya som er an-
svarlige for den daglige driften.

Det å drive hjelpearbeid i Kenya er en
utfordring som krever at man vet hva
man vil, og er i stand til å skille gode

og lojale medarbeidere fra dem som
gjør en innsats kun for egen vinning.
Bare det å registrere en organisasjon
krever tålmodighet og langsiktig ar-
beid for å manøvrere i et vell av byrå-
krater som gjerne vil ha litt penger
”under bordet”. Og dette når vi vet at
det er så mange som sårt trenger en
hjelpende hånd… Våre første dager i
Nairobi var preget av venting på of-
fentlige kontorer. Men det var lære-
rikt å få et innblikk i de utfordringer
som må overvinnes for at et hjelpear-
beid skal bli offentlig godkjent.

En reise ut i ”bushen” med offentlig

kommunikasjonsmidler i Afrika er en
opplevelse og en utfordring for oss
nordboere som er vant til at det mes-
te går som vi hadde tenkt. Vår reise
fra Nairobi til masai-land startet i en
minibuss med 20 passasjerer. I Norge
ville denne bussen vært registrert for
max 10 personer. Når vi i tillegg skul-
le ferdes på noe som knapt kan kalles
veier, snarere en særdeles dårlig vedli-
keholdt skogsvei, kan man vel tenke
seg at de hvite kvinnene i bussen ikke
akkurat hadde sin beste dag i livet.
Men, alle vår medpassasjerer var blide
og ønsket ”msungoene” velkommen.
(Msungo er navnet vi hvite får i Afri-
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Bussen på vei til velt, gutta prøver å få den løs…



ka). Vår videre ferd endte med en
gammel buss som satte seg fast i gjør-
ma ute på savannen midt på natten.
Bussen var nær ved å velte, men det
endte godt for alle. Det spesielle var at
ingen lot til å være sure eller sinte,
men beholdt en stoisk ro i et forsøk
på å få bussen videre slik at ”msungo-
ene” skulle slippe å overnatte ute på
savannen. 

Byen Loitokitok ved foten av Kili-
manjaro er senter for hjelpearbeidet
SCILO driver. Noen få ansatte ved
kontoret administrerer arbeidet med
mobile helseklinikker, sponsing av ut-
danning og seminarer.
Som helsesøster var det spesielt inter-
essant å møte min kollega i Loitoki-
tok, Jesume, en mann på ca. 30 år
som hadde hovedansvar for det prak-

tiske arbeidet ved mobile helseklinik-
ker. Han hadde også ansvar for det
forebyggende arbeidet som drives fra
sykehuset i byen, der innbyggerne i
området kan komme med sine barn
til helsekontroller og vaksinering. De
hadde et godt system på dette, ikke
helt ulikt det vi har i Norge. En stor
utfordring er imidlertid tilgang på eg-
net utstyr. Vaksiner var greit tilgjenge-
lig, men utstyret til veiing, måling og
kontroller av gravide var gammelt og
mangelfullt. En annen, og minst like
stor utfordring, er at masaiene ikke
kommer til sykehuset da det ofte er
for langt å gå fra landsbyene der de
bor. Derfor reiser SCILO ut til masai-
landsbyene i området en gang i må-
neden med tilbud om vaksinering,
helsekontroll av barn, HIV-testing, di-
agnostisering og medisinering av uli-
ke sykdommer m.m. Mobile helsekli-
nikker har vist seg å være en meget
effektiv måte å nå flest mulig med et
tilbud om helsehjelp. Jungeltelegrafen
går, og alle vet når den mobile klinik-
ken kommer. Og folk strømmer til!
Det er ikke uvanlig med flere hundre
konsultasjoner på en dag. Effekten av
dette helsetilbudet er merkbart;
mange har fått bedre helsetilstand,
folk er blitt mer bevisste på å ta vare
på egen og barnas helse, opplysnings-
arbeid om kost og rent drikkevann
har redusert antall sykdomstilfeller
med diaré, mange lar seg HIV-teste
og tar imot behandling. Generelt er
helsetilstanden bedre i landsbyene nå
enn da prosjektet startet, og det med
forholdsvis beskjedne midler. En mo-
bil klinikk koster ca.4-5000 norske
kroner, og da kan man nå opp mot
500 med helseopplysning, forebyg-
gende tiltak og behandling! 

Vi fikk være med på et nytt prosjekt i
regi av SCILO i Kenya; seminarer. Det
har lenge vært etterspørsel etter mer
utvidet opplæring i ulike spørsmål
vedrørende helse fra de som besøker
mobile helseklinikker rundt om i om-
rådet. De lokale medarbeiderne i SCI-
LO hadde organisert to seminarer
med flere aktuelle tema. 
En representant fra Plan International
hadde forelesning om barns rettighe-
ter. For en foreldregenerasjon der et

REISEINNTRYKK
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Utdeling av ormekur til en skoleklasse. Her er artikkelforfatteren i full sving.

Vaksinering på mobil klinikk.

Fra mobil klinikk.



fåtall har gått på skole, og ingen noen
gang har snakket om at barn har rett
til å bli hørt, barn skal ikke bli slått,
barn har rett til skolegang, barn har
rett til lek osv., var denne forelesning-
en både fremmed og kjærkommen.
Foreleseren fikk mange relevante
spørsmål, og mange var opptatt av
når han skulle komme igjen for å lære
dem mer!
En av sykepleierne på mobil klinikk
snakket om HIV og AIDS. Dette er et
tema som er mye mer tabubelagt og
stigmatiserende i Afrika enn i vår del
av verden. Mange tør ikke å si at de er
HIV-smittet i frykt for å bli utstøtt.
Dette resulterer i stor spredning av vi-
ruset, noe vi alle har lest og hørt om.
Dette er et av Afrikas store problemer
i vår tid; en hel generasjon kan dø ut

som følge av HIV/AIDS. Spesielt var
det å oppleve Rose og hennes gruppe
av HIV-smittede som for første gang
stod frem offentlig.

SCILO hadde også med en gjestefore-
leser fra Norge; Safia Yussuf Abdi.
Hun er opprinnelig fra Somalia, men
har bodd 20 år i Norge. Safia snakket
om et tema som det er vanskelig å
snakke om; kjønnslemlestelse. Masai-
jenter blir kjønnslemlestet før de gif-
tes bort i 12–14 års alder. Dette er en
tradisjon som ennå holdes i hevd, og
som fører til store helseproblemer for
kvinner, og ytterligere spredning av
HIV/AIDS. Temaet har vært et tabu å
snakke høyt om, men det var tydelig
på disse seminarene at spesielt den
yngre del av befolkningen begynner å

sette spørsmålstegn ved dette ritualet
og hensikten med det. Også her var
det mange som gjerne ville lære mer,
snakke mer om et tema som tydelig
engasjerte!

Mørket senker seg over savannen, dyr
og mennesker går til ro. Mange ulike
skjebner har møtt oss; barn smittet
med HIV og med smittede og syke
foreldre, jenter som kjønnslemlestes
og giftes bort, den lille jenta som ble
forlatt av sin mor utenfor barnehjem-
met sammen med sine tre søsken. Det
er øyeblikk som har forandret meg
for alltid. Jeg ser verden med andre
øyne. Min verden blir annerledes,
mye blir uvesentlig. Men det er her
jeg lever nå, og har min oppgave.
Kanskje venter en annen oppgave en
gang, et annet sted, i Afrika?

Jeg føler takknemlighet for det jeg
har, og ydmykhet overfor disse mine
brødre og søstre som møter en virke-
lighet der de må kjempe for sine
barns rett til et verdig liv.
Afrika vil for alltid ha en stor plass i
mitt hjerte.
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Rose og hennes gruppe står offentlig frem for første gang.

Fullt i kirken på seminar med SCILO.

Deltakere på seminar, kvinnene på en side…               …og mennene på den andre siden.
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Konserveringsmidlene propylpa-
raben og butylparaben er fjer-
net fra Minifom dråper. Det er
derfor ikke grunnlag for å frarå-
de bruk av dråpene til behand-
ling av spedbarnskolikk.

Legemiddelverket har tidligere frarå-
det ukritisk og langvarig bruk av me-
disiner som inneholder propyl-, bu-
tyl- eller isobutylparaben (1). Dette
gjaldt i første rekke Minifom som
inneholdt konserveringsmidlene pro-
pyl- og butylparaben. Den medisinske
effekten av medisinen er omdiskutert.

– Produsenten har fjernet konserve-
ringsmidlene propyl- og butylpara-
ben. Det er dermed ingen grunn til å
fraråde bruk på grunn av en mulig ef-
fekt av disse, sier seniorrådgiver Anne
Soleng ved Legemiddelverket.

Parabener er konserveringsmidler
som tradisjonelt har vært brukt i mat,
kosmetikk og medisiner. Nyere forsk-
ning viser imidlertid at parabener har
en svak østrogenliknende effekt, som

er mellom 1 000 og 1 million ganger
mindre enn effekten av kroppens na-
turlige østrogen. Dyrestudier har av-
dekket redusert testosteronnivå og re-
dusert spermieproduksjon hos hann-
rotter og hannmus som er behandlet
med propyl- og butylparaben (2, 3).
Tilsvarende er ikke sett hos mennes-
ker, men inntil ytterligere data fore-
ligger kan en mulig effekt ikke uteluk-
kes helt.

Når det gjelder øvrige medisiner som
inneholder propyl-, butyl- eller iso-
butylparaben er det viktig å ikke av-
bryte behandling uten å ha rådført
seg med lege.

Kontaktpersoner:
Anne Figenschou Soleng
Seniorrådgiver, dr.philos
Telefon: 22 89 75 56
anne.soleng@legemiddelverket.no
Avdeling for legemiddelutredning

Ingebjørg Buajordet
Seniorrådgiver, dr.philos
Telefon: 22 89 75 81
ingebjorg.buajordet@legemiddelverket.no
Avdeling for legemiddelutredning

Referanser:
1. Legemiddelverket: Fokus på konserverings-

midler til spedbarn (2007).
2. European Commission: Scientific Commit-

tee on Consumer Products (2005). Exten-
ded opinion on the safety evaluation of
parabens (pdf).

3. European Commission: Scientific Commit-
tee on Consumer Products (2006). Opini-
on on parabens (pdf).

KOLIKKMEDISIN
KAN BRUKES

Anne Figenschou Soleng (t.v.) og Inge-
bjørg Buajordet.

”På gata”
Hva forbinder du med helsesøster?

Sigrid Berge Pedersen, barnevern-
spedagog:
- En helesøster får tidlig kontakt
med småbarnsfamilier, og er en
person som det er lett å søke råd
og veiledning hos. Helsesøster er
en ”ufarlig” person i det offentlige
tjenestetilbudet. En helsesøster er
snill, og vil være til hjelp for alle.

Irene Kosi, barnevernsamarbeidet i
Vest-Telemark:
Helsesyster har spedbarnskontrollar
og 2–4 års kontrollar, språktestar,
tverrfagleg møter, samtaler med
ungdom, vaksinering, seksualunder-
visning i skulen.

Anne Britt Rugaas, barnevernspeda-
gog / barnevernkonsulent i barne-
vernet i Notodden kommune.
”Helsesøster ser hele barnet og vet
hva barnet trenger for å få en trygg
og utviklingsfremmende oppvekst.
Helsesøster ser også foreldrene og
bistår dem i samarbeid omkring for-
eldrerollen.”



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Anita Schrøder
anschroe@online.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ved Barselpoliklinikken, Sykehuset
Telemark kan mor og barn få hjelp
med det som er relatert til fødselen og
barseltiden før kontakten med helse-
stasjon er opprettet. Når det gjelder
mor kan det være problemer i for-
hold til amming, blødninger, vonde
sting etter fødsel eller keisersnitt. Bar-
net kan få oppfølging i forhold til
vekt, amming, annen ernæring, gul-
sot, hørselstest eller lignende.

Barselpoliklinikken ved Sykehuset
Telemark i Skien åpnet i 2005. Den er
åpen 4 dager i uken fra 08.30 – 14.30.
Det arbeider en helsesøster, en jord-
mor og en barnepleier ved poliklinik-
ken. Alle har videreutdanning i am-
meveiledning fra Høyskolen i Hede-
mark. Det at de ansatte har ulik
grunnutdannelse gir en god mulighet
for å gi kvinnene og barna time hos
dem som kan gi best hjelp. I tillegg
gjør kompetansen i ammeveiledning
de ansatte rustet til å gi ammeveiled-
ning til kvinne som samsvarer med
hverandre. 

For kvinnene og personalet på barsel
kan det være betryggende å henvise
til Barselpoliklinikken dersom famili-
en vil reise tidlig hjem i fra barsel. De
fleste som kommer, er her en gang, og
blir deretter fulgt opp av helsestasjo-
nen. Det kan for eksempel være Føl-
ling prøve, vekt når barnet har gått
ned mer enn 10%, eller retest av hør-
sel om den er REFER ved testing på
barsel. Da er barnet sikret en oppføl-
ging i overgangen til helsestasjon.
Dersom mor/barn strever i forhold til
amming, bruker skjold, er sår, har til-

stopninger, lite melk eller lignende vil
de få tilbud om oppfølging på Barsel-
poliklinikken etter hjemkomst. Mø-
dre kan også ta kontakt med Barsel-
poliklinikken selv. Ventetiden er som
regel kort. Er det akutt får de fleste
hjelp samme dag.

For kvinner med ammeproblemer er
det viktig med hjelp uavhengig av
hvor gammelt barnet er. Derfor har
Barselpoliklinikken ingen grense for
hvor gammelt barnet skal være for å
få hjelp. Men de aller fleste som kom-
mer hit har barn under to uker. Målet
vårt er å gi en best mulig hjelp basert
på kunnskap med utgangspunkt i hva
kvinnen ønsker og har mulighet til å
gjennomføre. Vi kan gi råd om ulike
muligheter og løsninger. Det som er
viktig er at kvinnen selv bestemmer
hvilken innsats hun vil gjøre for am-
mingen. Noen gir opp svært fort,
mens andre ”går gjennom ild og
vann”. 

Mødrene kan få en grundig veiled-
ning på ammestilling og tilkobling av
barnet, da det ofte kan være årsaken
til problemene de har. Da brukes ofte
demonstrasjonsbryst og dukke. Vi
legger vekt på ”hands off” veiledning,
slik at mamma går ut med mestrings
følelse på at dette kan hun klare selv.
Pappa er ofte med på veiledningen,
noe som er svært positivt. Da er de to
til å huske, og pappa kan gi mor støt-
te og hjelp når de kommer hjem.

Her er en skriftlig kortversjon som
mødrene får med seg under oppsum-
meringen av ammeveiledning på til-
kobling.

• Kle gjerne av barnet inntil bleia før
tillegging. Det gir mest mulig hud
mot hud.

• Klargjør brystet ved å:
a.Rulle og dra litt i brystknoppen
slik at den knopper seg.

b.Bruke Cottermanns handgrep
/blomstergrep om det brune om-
råde er fast. Da setter du fingrene
som en blomsterkrans rundt
brystknoppen og trykker stive
fingre inn mot brystkassen og
holder dem der i ca 2 min.

• Ved tillegging tenk på 3 ting: 
a.Barnet skal slippe å vri på hode
for å ta tak i brystet.

b.Brystknoppen skal være i høyde
med barnets nese.

c.Barnet skal være som ”klister” på
mors kropp.

• Hold barnet med motsatt hånd enn
det brystet du legger til. Ta ett U-
grep med høyre hånd når du skal
legge til på høyre bryst.

• Dersom barnet ikke gaper, ta bryst-
knoppen fra nesen og ned mot ha-
ken. Når du ser ett stort gap, trekkes
barnet til deg.

Når mødrene kommer hjem og ikke
husker hvordan de skulle legge til,
oppfordres de til å se på instruksjons-
videoen som heter tilkoblingen på
www.ammehjelpen.no.

Vi tar melkeprøver og evt. pussprøver
(stuarts medium) ved såre brystknop-

BARSEL
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per, mastitt og ved mistanke om sop-
pinfeksjon. Dersom klinikken tilsier
det, startes behandling med antibioti-
ka eller mot soppinfeksjonen. Prøve-
svarene gir mulighet for å korrigere
behandling ved behov. Vi følger faste
prosedyrer som gir kvinnene en god
og lik behandling uavhengig av hvem
av oss som er på jobb. Alle blir fulgt
opp ved ny konsultasjon eller på tele-
fon så lenge de har behov. 

Et av Sykehuset Telemarks hovedmål-
setninger er å satse på tverrgående
samarbeid og samvirke mellom sek-
sjonene. De kvinnene som opplever
abcess (pussansamling) i brystet har
behov for dette samarbeidet. Derfor
har Barselpoliklinikken samarbeid
med Brystdiagnostisk senter i Pors-
grunn, og med kirurgisk poliklinikk
ved behov. Det er laget prosedyrer for
behandling som er i tråd med nasjo-
nale anbefalinger. Kvinnene får rask
og riktig hjelp, ofte ultralydveiledet
punksjon og evt. pigtail kateter som
skylles over noen dager. Fortsatt am-
ming er en viktig del av behandling
som vi følger opp i tillegg til antibio-
tika.  

Etter sectio kommer ofte kvinnen for
fjerning av agraffer eller sting. Der det

er nødvendig kan vi gi behandling og
stell av sårinfeksjoner etter sectio eller
vaginal fødsel. Vi samarbeider med
gynekologene ved behov. 

Barselpoliklinikken kan brukes som
ett kompetansested hvor helsesøstere
og leger kan ringe og rådføre seg i
forhold til ammeproblemer. Alle vi

som jobber her har
vært med i fra star-
ten av, og har opp-
arbeidet oss god
kompetanse og er-
faring på feltet.
Dersom vi kommer
til kort rådfører vi
oss med Nasjonalt
kompetansesenter
for amming ved
Rikshospitalet. 

Kompetansen i for-
hold til sjeldne am-
meproblemer kan
være begrenset hos
den enkelte helse-
søster eller lege.
Kvinner kan henvi-
ses hit i hele amme-
perioden, dersom
det er problemer
som ikke primær-
helsetjenesten kan
løse selv. Vi er åpne
for at helsesøstere
og studenter kan
komme og hospi-
tere hos oss.

BARSEL
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Godt tak ...

Sår, infisert brystknopp.

Tilkoblingen er vellykket.
Fotos: Anita Schrøder

Tille Marie er fornøyd.
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Skien kommune har sammen
med 11 andre kommuner i lan-
det deltatt i prosjekt Språk4 i
regi av IMDi (Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet) fra 2006
– 2008. For 2009 kom det til-
bud om et videreføringsprosjekt
for de av disse som hadde lagt
tiltaket inn i ordinær drift. Skien
fortsatte som en av 7 kommu-
ner.

Utviklingen av kartleggingsmaterialet
Språk4 startet i 1999 med et tverrfag-
lig samarbeid mellom Institutt for
Spesialpedagogikk, Universitetet i
Oslo, Støtte og Habiliteringsenheten,
Helsestasjonen og Barnehageseksjo-
nen i Bydel Grorud i Oslo. Satsningen
var både et ønske fra Byrådet i Oslo
om å kartlegge norskferdigheter hos
flerspråklige barn, og et ønske fra
flere helsesøstre om en mer systema-
tisk språkkartlegging av fireåringene.
Målsettingen var å utvikle et kartleg-
gingsverktøy for både etnisk norske
barn og flerspråklige barns norsk- og
morsmålsferdigheter. I 2006 gikk
IMDi ut med tilbud om deltagelse i
Prosjekt Språk4 til de 13 kommunene
med størst innvandring i landet.
Kommunene forpliktet seg til å ledel-
sesforankre prosjektet og ha tverrfag-
lig samarbeid om oppfølgingstilta-
kene. 
I perioden 2006 – 2008 bestod tilta-
kene i innføring av språkkartlegging
til alle 4 åringer på helsestasjonen og
tverrfaglig samarbeid om oppføl-
gingstiltak. I 2009 var hovedinnsatsen
for prosjektet i Skien å bistå med im-
plementering i tilliggende kommuner. 

Skien kommune tidlig ute
Allerede i 2004 satte helsestasjonene i
Skien i gang med systematisk bruk av
språkkartleggingsverktøyet Språk4 på
4-årskonsultasjonen. Dette var etter
initiativ fra logoped Vigdis Hovde
som erfarte at flere flerspråklige barn
ikke var norsktalende ved skolestart.
Da tilbudet om deltagelse i prosjekt
Språk4, i regi av IMDi, kom i 2006
var det både naturlig og selvfølgelig at
Skien ville delta. Tilskuddsmidlene
fra IMDi ga nye muligheter for å ut-
vikle tiltakene. 

Organisering
Prosjektet har vært organisert med en
styringsgruppe og en arbeidsgruppe.
Både styringsgruppa og arbeidsgrup-
pa fortsetter nå etter at prosjektet er
avsluttet.
Styringsgruppa er nå noe endret i
sammensetning, men den bestod av
leder for PPT(Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste), ledende helsesøster, inspek-
tør i SPT(Spesialpedagogisk tjeneste),
leder for introduksjonsenheten, kon-
sulent for spesialundervisning og le-
der for minoritetsspråklige førskolete-

am, som også er styringsgruppeleder.
Det blir ellers trukket inn andre ved
behov. I tillegg har denne styrings-
gruppa ansvar for fordelingen av til-
skudd til tiltak for å bedre språkfor-
ståelse blant minoritetsspråklige før-
skolebarn, jf. rundskriv F-02-08 og
prosjektene Språkløftet og Utviklings-
prosjektet som Skien deltar i.
Arbeidsgruppa består av helsesøstre,
koordinator for tiltak til minoritets-
språklige førskolebarn, spesialpeda-
gog i minoritetsspråklig førskoleteam,
spesialpedagog i PPT og styrere fra
barnehager. Enhetsleder for helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste (ledende
helsesøster) er leder av gruppa.

Videreføringsprosjektet i 2009
med fortsatt utvikling av tilta-
kene i Skien og bistand med
implementering av Språk4 i
tilliggende kommuner 
Med bakgrunn i de erfaringene Skien
kommune har gjort seg, med langva-
rig tverrfaglig satsing på språkkartleg-
ging og språkstimuleringstiltak, var
det et ønske å kunne bidra til andre
kommuner med vår kompetanse.
Ikke som noen som kommer inn og
forteller hvordan dette bør gjøres,
men ved å bidra med våre erfaringer
slik at andre kan finne sin arbeids-
form for tidlig hjelp til god utvikling
for barna og deres familier.
Prosjektmålene for videreføringspro-
sjektet i 2009 var;
– å utvikle en helhetlig tverrfaglig

samarbeidsmodell for tidlig språk-
stimulering, kartlegging- og opp-
følging av mangelfull språkutvik-
ling blant de minste barna. 

– Å bedre kartleggingen for de mi-
noritetsspråklige barna og sikre
gode oppfølgingstiltak.

– Å bidra til innføring av systemati-
sert språkkartlegging med Språk4
på helsestasjoner i tilliggende
kommuner gjennom å tilby vår bi-

SPRÅK
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stand med overføring av vår erfa-
ring og kunnskap.

Bistand med implementering i tillig-
gende kommuner ble planlagt og
gjennomført som en seminarrekke
med tre bolker, en på forsommeren
og to i høstsemesteret. 12 av 16 kom-
muner i Telemark deltok med til sam-
men 28 deltakere (Det er 18 kommu-
ner i Telemark hvorav to kommuner
har interkommunale tjenester). På
grunn av geografiske forhold ble
kommunene delt inn i to, Vest- Tele-
markgruppa og Midt- Telemark/
Grenlandsgruppa.
Som videreutviklingstiltak innad i
Skien kommune ble det forsøkt brukt
oversatte kartleggingsskjema, men det
var få barn som ble kartlagt med det-
te. Med norsk skjema, med og uten
tolk, ble det første halvår kartlagt 52 –
og andre halvår 34 flerspråklige barn i
Skien. Barnehager som trengte assis-
tanse i oppfølgingen av barn hvor
Språk4- kartleggingen viste et behov
for språkstimulering ble tettere fulgt
opp og helsesøstrene fikk direkte vei-
ledning av Minoritetsspråklig førsko-
leteam. 

Arbeidsmetoder og beskri-
velse av faglige vurderinger til
implementeringen i tilliggende
kommuner
Det er kjent for de fleste som har job-
bet prosjekt på eksterne midler at et
prosjektår går fort. Først skal det sen-
des en søknad, deretter skal søknaden
behandles og innvilges og før man
har fått svar har nesten hele det første
halvåret gått. Men pengene skal bru-
kes og tiltakene skal være utført innen
utgangen av kalenderåret. 
Med dette som erfaring startet arbei-
det med markedsføring av tilbudet
om bistand til innføring av Språk4 til
alle kommunene i Telemark allerede i
januar 2009, lenge før vi visste om vi
kom til å få tildelt midler. Invitasjo-
nen tok forbehold om prosjektmidler,
men fungerte som en foreløpig ut-
sjekking av behov og interessen for
deltagelse rundt i fylket. Det ble
understreket viktigheten av tverrfaglig
ledelsesforankring oppfordret til
tverrfaglig deltagelse fra de enkelte
kommunene. Ut ifra tilbakemelding-
ene kunne vi også begynne å bygge

opp en pedagogisk undervis-
nings/veiledningsmodell for arbeidet.
Vi hadde som intensjon at opplegg og
program ikke skulle bli oppfattet som
så krevende at mange ville avstå fra å
delta. Som et tiltak mot dette la vi
opp til at seminarrekken skulle foregå
med samlinger geografisk nært deres
egne hjemkommuner. Fra de 17 (16)
kommunene i fylket fikk vi positiv
tilbakemelding fra 14 av dem. Pors-
grunn og Bamble valgte allikevel å av-
stå fra deltagelse fordi de hadde fått
opplæring i karleggingsmetoden av
Astrid Dalin i 2008 og mente de var
så godt i gang på egenhånd at de ikke
hadde behov. Ut ifra tilbakemelding-
ene med ønske om å delta var det na-
turlig å dele kommunen i to grupper,
en for Vest-Telemarkskommunene og
en for sørlige deler/Grenlands-
regionen og Midt-Telemark. 
I oppbyggingen av seminarrekken
som besto av tre heldags-samlinger
brukte vi SKO 3-Rapporten(1), Rap-
port fra Helse- og sosialdirektoratet
om Kvalifiseringsopplegg for helse-
søstre(2) og Språk4 – Implemente-
ringsguide(3) som hjelp og inspira-
sjonskilde.

– Første samling var felles for begge
gruppene i Skien og det ble lagt
vekt på barns språkutvikling gene-
relt, opplæring i -kartleggings-
verktøyet og innledning til tema
om tverrfaglig samarbeid. 

– Andre samling, som ble holdt i Bø,
var også felles for begge gruppene.
Den bygde videre på den første,
men la særlig vekt på språkutvik-
ling hos minoritetsspråklige og

flerspråklige barn spesielt, samt
generelt om språkvansker hos
barn.

– På den tredje samlingen delte vi
gruppene og Vest-Telemarksgrup-
pa møttes i Seljord, mens Gren-
land / Midt-Telemarksgruppa var
samlet i Skien. Samlingen dreide
seg om erfaringsutveksling med
fokus på tverrfaglighet. Til denne
samlingen var det også invitert
rådmenn og virksomhetsleder fra
de respektive kommunene.

Det ble lagt inn god tid mellom kurs-
samlingene slik at deltakerne skulle få
tid til å ta i bruk kartleggingsmateria-
let og gjøre egne erfaringer.
I Vest-Telemarkgruppa som bestod av
flere små kommuner der avstandene i
noen tilfeller er store, ble det spesielt
lagt vekt på nettverksdannelse og
interkommunalt samarbeid under
diskusjonene i tredje samling. 

Materiell som ble benyttet i samling-
ene var veilederen til Språk4, visning
av kartleggingskonsultasjon på DVD,
og opptak som pedagogene fra
"Språkrommet " i Skien hadde gjort.
Det ble laget PowerPoint presentasjo-
ner til alle emnene som ble gjennom-
gått på samlingene, og det ble laget et
prosedyrehefte som ble delt ut til alle
deltakerene. 

Utfordringer underveis i pro-
sjektet
Den største utfordringen underveis i
prosjektet var nok å få med fagperso-
ner fra ulike faginstanser i de delta-
gende kommunene. Opplæringen i
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bruk av kartleggingsverktøyet er spe-
sielt rettet mot helsesøstrene som
målgruppe og det kunne virke som
de tverrfaglige samarbeidskollegaene
dermed ikke syntes denne seminar-
rekken var noe å prioritere. Til å be-
gynne med var noen av helsesøstrene
selv også mest opptatt av å lære kart-
leggingsmetoden og anså muligens
ikke behovet for en tverrfaglig ledel-
sesforankring og satsing på tiltaket
som helt nødvendig. To pedagoger
fulgte seminarrekken som deltagere
og på siste samlingen der rådmenn og
ledere var invitert møtte det en repre-
sentant fra Nome skolekontor. På sis-
te samlingen, som ble holdt i må-
nedsskifte oktober – november, førte
også svineinfluensaen og massevaksi-
neringen til en del frafall fra helsesøs-
trene.

Tilbakemeldinger som har kommet i
etterkant forteller allikevel at interes-
sen fra- og samarbeidet med både
tverrfaglige samarbeidskollegaer og
ledelse er stigende i kommunene som
nå er i full gang med kartleggingsar-
beidet og oppfølgingen av barn med
språkutviklingsvansker. 

Anbefalinger (gode grep)
1. Organisering 
• Tverrfaglig ledelsesforankring 
• Tverrfaglig sammensatt styrings-
gruppe for flere tverrfaglige tiltak
rettet mot minoritetsspråklige før-
skolebarn

• Tverrfaglig sammensatt arbeids-
gruppe

2. Felles utarbeidelse av nødvendige
rutiner og kvalitetssikringsprosedyrer

3. Handling – holdning – kunnskap 
• Tett kontakt mellom arbeidsgruppa
og de utøvende fagpersonene i hjel-
petjenestene.

• Regelmessig evaluering av tiltak og
prosedyrer – erfaringsutveksling. 

• ”Tett på” i oppfølgingen av prose-
dyrer og tiltak på strukturelt nivå
og i de enkelte sakene, herunder;
Oppsøkende virksomhet; ”ingen-
ting går av seg selv”, være på til-
budssiden – ”gni det inn”. 

• Entusiasme – løsningsfokusert til-
nærming.

• Opplevelse av likeverdighet, respekt,

anerkjennelse og mestring – relasjo-
nell utvikling. 

• - som fremmer engasjement og
interesse for høy faglig tjenestekva-
litet. 

Plan for videreføring av pro-
sjektets resultater og erfa-
ringer
Styrings- og arbeidsgruppa for tilta-
kene fortsetter med videreutvikling
og oppfølging av tiltakene i Skien
kommune.
Med hensyn til fortsatt formidling av
prosjektets resultater og erfaringer vil
Skien bistå i erfaringssamlinger som
kommunene eventuelt tar initiativet
til. Ledende helsesøstergruppa i Tele-
mark er blant annet en felles møte-
plass der arbeidet kan evalueres med
jevne mellomrom.
Det gis tilbud til de andre kommune-
ne om hospitering i Skien og vi fort-
setter å dele våre kvalitetssikringspro-
sedyrer med dem. Alle samarbeids-
og oppfølgingsprosedyrene skal legges
ut på fellesområdet på intranettet til
Skien kommune. Veggavisen som vi
lagde i forbindelse med presentasjon
av prosjektet på nettverkssamling i
regi av IMDi stilles ut på ulike sentra-
le steder i kommunen. Det vil ellers
bli lagt ut en samlet prosjektrapport
fra IMDi på deres nettside
http://www.IMDi.no i løpet av mai
2010.

Rapportene vi har brukt som veiled-
ning og inspirasjon:

1. Astrid Langballe Dalin, Bydel Grorud
Kartlegging og oppfølging av barns språk-
utvikling i tverrfaglig samarbeid. SKO 3-
basert på ”Grorudmodellen” i Skien, Oslos
bydeler og Sogn og Fjordane

2. Sosial- og helsedirektoratet, prosjektet
2005/06- Erfaringer fra spredning av kart-
legging med SPRÅK4 
Forsøksordning med  som kartleggings-
verktøy. Kvalifiseringsopplegg for helsesøs-
tre. Rapport fra arbeidsgruppa 1. mars
2006

3. Astrid L Dalin, Ellen Strand, SPRÅK4 –
Implementeringsguide 
Hvordan ta kartleggingsverktøyet i bruk?
Et forslag til implementeringsguide som
også omhandler det tverrfaglige samarbei-
det - Utviklet på bakgrunn av erfaringer i
12 prosjektkommuner i regi av IMDi 200

”På gata”
Hva forbinder du med helsesøster?

Anders Sandvik, rektor ved Åmot
skule i Vinje:
Med helsesyster tenker eg på ein
trygg vaksen som ein kan gå til med
forskjellige problem, både fysiske og
psykiske, eller dersom du bare treng
snakke med nokon.

Ragnhild  Tokerud, lærer Sauland
skule:
"Helsesøster er et bindeledd mellom
helseetaten, og skolen. Hun er en
nøytral person i fht. skolen. Driver
med forebyggende helsearbeid, både
fysisk og psykisk. Veldig viktig ar-
beid. Jeg tror det er veldig viktig at
barn og ungdom blir vant med å
kunne oppsøke helsesøster når det er
noe de trenger hjelp til. For oss læ-
rere er det fint at hun kan komme
med informasjon både i klassen, til
lærere og foreldre."

Anders Brekke, lærer barnetrinnet:
- Helsesøster er en viktig samar-
beidspartner.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Janne Gunnerud Ljosåk, prosjektansvar-
lig og ledende helsesøster i Nome
Kommune
janne.ljosok@nome.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ved å ta utgangspunkt i helsestasjons-
og skolehelsetjenesten har Nome
kommune, gjennom opprettelsen av
et kommunalt konsultasjonsteam,
oppnådd å skape et lavterskeltilbud
som fungerer. Tilbudet har vart i ca
1,5 år, og evalueres og videreutvikles
kontinuerlig.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
har slik vi ser det, en sentral posisjon
både i forhold til brukere og samar-
beidspartnere. Tjenesten har en unik
mulighet til å skape gode lavterskeltil-
bud i samarbeid med andre instanser.  

Nome Kommune
Nome Kommune er en mellomstor
kommune med sine 6500 innbyggere,
og består av tettstedene Lunde og
Ulefoss. Kommunen er en del av
Midt-Telemark, sammen med nabo-
kommunene Bø og Sauherad. Avde-
ling for helsesøster- og jordmortje-
nesten har 7 stillingshjemler, fordelt
på 9 ansatte. Kommunen har ca 70
fødsler pr år, 800 barn i grunnskolen
og 500 elever i videregående skole.
Avdelingen betjener to helsestasjoner
(en i hvert tettsted), tre grunnskoler
og to videregående skoler, samt tilbyr
svangerskapskontroll. Kommunen har
et flyktningmottak, og avdelingen har
hovedansvaret for helsetjenesten til
flyktninger inkludert smittevern. Fa-
milieveileder og koordinator for barn
med spesielle behov er en del av til-
budet. Kommunen har to legekontor,
disse er samlokalisert med helsesta-
sjonen. 

Bakgrunn 
Etter initiativ fra helsestasjonen ble
det i 2005, etablert en lokal foreldre-

forening for foreldre til barn med
spesielle behov i Nome (”Indigo”). Vi
har hatt flere spennende utviklings-
prosjekter der vi har jobbet side om
side til det beste for målgruppen. Ved
å utnytte hverandres styrker er erfa-
ringene så langt at helsestasjons- og
skolehelsetjenestens har fått styrket
sin posisjon gjennom dette samarbei-
det og at målgruppen har fått bedre
tjenester.
På vårt første møte i 2006 beskrev
foreldrene sine erfaringer med de uli-
ke tjenestene, og kom med forslag til
forbedring av tjenestetilbudet. Flere
foreldre etterlyste bedre samarbeid
mellom 1. og 2. linjetjenesten (BUP,
barne- og ungdomspsykiatrisk poli-
klinikk). 
Foreningen sendte et brev til BUP, der
de etterspurte muligheten for å eta-
blere et lokalt tilbud til sine barn.
Helsestasjonen ble foreslått som base
for et slikt samarbeid. De satte søkely-
set på samarbeidet mellom 1. og 2.
linjetjenesten, ut fra et brukerper-
spektiv (1). 
I mars 2007 ble det avholdt et idemø-

te mellom ”Indigo”, leder av pedago-
gisk, psykologisk tjeneste (PPT), le-
dende helsesøster og helse- og sosial-
og omsorgssjef. Med utgangspunkt i
de behovene som ble meldt fra bru-
kerne og oss i hjelpeapparatet lokalt,
ble det bestemt at det skulle jobbes
videre med forslaget om å få etablert
et kommunalt konsultasjonsteam. 

Plan for psykisk helsearbeid i Nome
kommune for barn og unge 2007-
2010, ble vedtatt i kommunestyre
18.09.07. Planen beskriver kommu-
nens overordnede oppgaver i det psy-
kiske helsearbeidet for barn og unge
(2), og planen er bygd opp etter veile-
deren Psykisk helsearbeid for barn og
unge i kommunene (3). 

Nome kommune skal fange opp barn
og unge i risiko, og de som har utvik-
let vansker eller lidelser. Kommunen
skal gi hjelp og behandling for de
som trenger det på lavest effektive
omsorgsnivå (LEON-prinsippet). 

Barn og unge kan få mye av det hjel-
petilbudet de har behov for i kom-
munen, men når barn og unges
symptomer tilsier det, kan det søkes
bistand til utredning og behandling
fra spesialisthelsetjenesten. Forvalt-
ningsnivåene må samarbeide og ko-
ordinere sitt arbeid, og samarbeidet
bør baseres på felles kunnskap og for-
ståelse om barn og unges psykiske
helse og hvilke faktorer som påvirker
denne.

Kommunen har fremdeles ansvar for
tilrettelegging, tilbud og oppfølging
under og etter behandling, selv om
barnet/ungdommen mottar behand-
lingstilbud i spesialisthelsetjenesten.
Ledende helsesøster ledet arbeids-
gruppen som jobbet frem planen, og
etablering av et kommunalt konsulta-
sjonsteam ble et av tiltakene i planen. 
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Nome kommune har også inngått en
samarbeidsavtale med barne- og
ungdomsklinikken (BUK, Sykehuset
Telemark HF).Målgruppen for avta-
len er barn og ungdom med psykis-
ke/fysiske vansker/lidelser, og som har
behov for samordning av tiltak og tje-
nester, mellom kommunehelsetjenes-
ten og spesialisthelsetjenesten. I den-
ne overordnede avtalen står det at det
skal utarbeides konkretiserte samar-
beidsavtaler innen hver av de respek-
tive områdene habilitering, pediatri
og barne- og ungdomspsykiatri. Kon-
sultasjonsteamet er et eksempel på
konkretisering av tiltak, mellom kom-
munen og barne- og ungdomspsykia-
trisk seksjon ved BUP. Ledende helse-
søster var pådriver for å få på plass en
egen samarbeidsavtale for barn og
unge, og koordinerte prosessen som
førte frem til godkjenning av avtalen
(4). 

Oppstart av kommunalt konsulta-
sjonsteam 
Ledende helsesøster fikk hovedansva-
ret for å få opprette et konsultasjons-
team. Kommunens deltakere (ledende
helsesøster, helsestasjons-/skolelege og
representant fra PPT) dannet arbeids-
gruppen, som jobbet frem utkast til
prosedyre og retningslinjer. Planleg-
gingsperioden varte fra juni 2008 til
februar 2009, og diverse utkast ble
sendt bredt ut til kommunens fagin-
stanser, kommuneoverlegen, bruker-
representanter og enhetsleder ved
BUP for synspunkter og innspill. Det
ble alltid sendt kopi til etatsjef i helse-
og omsorgsetaten, slik at den admi-
nistrative ledelsen fortløpende ble
holdt oppdatert om den prosessen
som foregikk. Prosedyren ble
gjennomgått med enhetsleder og fa-
gansvarlig psykolog ved BUP Skien,
og nyttige betraktninger i forhold til
det juridiske aspektet ble drøftet og
avklart. 

Presentasjon av konsulta-
sjonsteamet
Konsultasjonsteamet skal gi råd og
veiledning til fagpersoner i kommu-
nen. Foresatte/barn/ungdom kan del-
ta sammen med fagperson. Teamet
gir råd om tiltak, og bistår i planleg-
ging av de kommunale hjelpetiltakene
som iverksettes. De bidrar videre til at

henvisninger til andrelinjen, bygger
på en tverrfaglig kartlegging i første-
linjen.
Konsultasjonsteamet skal videre sikre
at kommunale deltjenestene ivaretar
sitt ansvar for tilrettelegging, tilbud
og oppfølging under og etter behand-
ling, selv om barnet/ungdommen
mottar behandlingstilbud i spesialis-
thelsetjenesten. Dette ivaretas ved at
det oppnevnes en kommunal kon-
taktperson for barnet/ungdommen. 
Konsultasjonsteamet skal fungere
som et lavterskeltilbud til forel-
dre/barn/ungdom, og fagpersoner i
kommunen. Et av målene er å hindre
at problemer vedvarer eller videreut-
vikles. Teamet har særskilt fokus på
barn, unge eller familier som oppfat-
tes å være i risiko for bla å utvikle
psykiske problemer. Teamet bistår an-
svarlig fagperson i å vurdere sympto-
mer, og gir råd om den videre utred-
ning og behandlingen kan gjøres i
primær- og/eller spesialisthelsetjenes-
ten.

Fastlege, ansatte i helsestasjons- &
skolehelsetjenesten, avdeling for psy-
kisk helsearbeid, barnevern og PPT
kan melde saker direkte til konsulta-
sjonsteamet.
Ansatte i barnehage og skole må mel-
de saker til enhetens faste tverrfaglige
møte (nivå 1), og saker som er drøftet
der kan meldes videre til konsulta-
sjonsteamet (nivå 2) av representan-
ter fra helsestasjon/ skolehelsetjenes-
ten, PPT og barnevern. NAV melder
saker til faginstansene nevnt ovenfor,
det samme gjelder for foresatte. 

Frem til nå har kommunens repre-
sentanter vært helsesøster, helsesta-
sjons-/skolelege og pedagogisk psyko-
logisk rådgiver fra PPT. BUP sine re-
presentanter er tverrfaglig sammen-
satt, og består av psykolog, sosionom
og pedagog. Alle har stedfortreder.
Teamet har 6 faste medlemmer, og
helsesøster har koordineringsansvar.  

Følgende saker kan behandles av kon-
sultasjonsteamet: Konsultasjon med
barn/ungdom og foresatte (målgrup-
pen 0-20 år). Konkrete saker om barn
og ungdom, med samtykke fra fore-
satte. Anonyme saker, og veiledning
til involverte hjelpeinstanser

Melder må benytte eget melde-/hen-
vendelsesskjema. Skjemaet skal sen-
des/leveres helsestasjonen ved ledende
helsesøster. 
Datoene til mellommøte, fungerer
som frist for melding av saker til nes-
te konsultasjonsteam. Melder kontak-
ter foresatte, og innhenter samtykke
til at aktuelle instanser kan innkalles.
Det er utarbeidet en mal for ”notat
fra konsultasjonsteam”, og denne tas
med til møtet og kan fylles ut der.
Foresatte gjøres kjent med den som
har meldt saken har ansvar for å
sende dette notatet til barnets fastle-
ge, med kopi til samarbeidende in-
stanser. 
Ledende helsesøster har det overord-
nede koordineringsansvaret, men har
delegert ansvaret for den praktiske
gjennomføringen til en av helsesøs-
trene. Det utarbeides årlig møteplan,
med fast møtetidspunkt. Møtene av-
holdes den første torsdagen i måne-
den, totalt 10 møter pr. år (ikke møte
i juli og august), og møtene er lagt til
helsestasjonen.
Mellommøte består av kommunens
representanter, og disse møtes fast 1
time 1g. pr/mnd i henhold til møte-
plan

På mellommøte gjennomgås og prio-
riteres innmeldte saker. Det vurderer
hvem som skal innkalles, bla på bak-
grunn av informasjon gitt i melde-
/henvendelsesskjemaet. Koordine-
ringsansvarlig innkaller aktuelle in-
stanser, og kontakten journalføres i
barnets journal på helsestasjonen. Det
er utarbeidet et eget innkallingsmal. 
På årets siste møte skal rutiner evalu-
eres og revideres, i tråd med endret
praksis.  

Organisering av konsultasjonstea-
met: 
• Hver konsultasjon starter med en
kort orientering om møtestruktur
og tidsramme. 

• Kort presentasjon av personer og
sak. 

• Drøfting
• Oppsummering
• Kort evaluering

Frem til nå har informasjon om kon-
sultasjonsteamet med tilhørende ma-
ler og møteplan kun blitt sendt ut via
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e-post til alle faginstansene ved leder,
med en oppfordring om å bringe det-
te videre til den enkelte fagperson.
Det er i tillegg blitt informert om
konsultasjonsteamet, via de faste
tverrfaglige møtene, i alle kommu-
nens barnehager (6 enheter) og skoler
(3 enheter).

Erfaringer så langt
Fra februar 2009 til april 2010, har
det vært avholdt 11 møter og 26 saker
har blitt behandlet. Foresatte har vært
tilstede i 12 av sakene, 11 saker har
vært drøftet uten foresatte men med
samtykke, 1 anonym drøfting, og 2
saker har handlet om oppfølging av
tidligere meldte saker. Konsultasjons-
teamet har også blitt en arena for
drøfting av systemsaker, der ulike ru-
tiner og syn på betydningen av sam-
arbeidet mellom 1. og 2. har vært
gjenstand for flere spennende disku-
sjoner. I tillegg har teamet drøftet
saksgang og samarbeid ved mistanke
om seksuelle overgrep og vold. Rus og
FAE har blitt satt på dagsorden, og
det har vært gitt informasjon om
kartleggingsverktøy og utviklingsvur-
dering.

Teamets faste medlemmer har også
vært i en prosess med å bli kjent med
hverandre, samt finne en form og
struktur på møtet som oppleves iva-
retaende for de som kommer utenfra. 

Teamet har erfart at det er viktig å ha
noe tid sammen først, slik at alle kan
”tones” inn på de sakene som er
meldt. Innledningen på selve møtet er
viktig, og består av å tydeliggjøre
struktur, organisering og rammer for
møtet. Møtet ledes av helsesøster.
Deltakerne presenterer seg, melder
legger frem saken og foresatte gis an-
ledning til å beskrive saken slik de
opplever den. De som er innkalt
kommenterer barnets situasjon slik
de vurderer den, og det stilles supple-
rende spørsmål fra de faste deltakerne
i teamet før saken drøftes. 

Ledende helsesøster var i oppstarten
fast deltaker i temaet, dette ivaretas nå
av helsesøster som arbeider i skole-
helsetjenesten. Helsesøster som fag-
person bidrar med helhetsvurdering-
er, og har i tillegg god kjennskap til

miljø og oppvekstforhold. Helsesøster
bidrar med helse vurderinger, og er
kanskje den som har mest klinisk er-
faring i arbeid med barn og familier.

Helsestasjons-/skolelegens bidrag i
dette samarbeidet har vært helt ve-
sentlig for å lykkes. Vedkommende
har vært bindeleddet til kommunens
fastleger, og har bidratt med nyttige
innspill og synspunkter på hva som
skal til for å lykkes med å få fastlegen
aktivt med i samarbeidet rundt opp-
følgingen av barn, unge eller familier
som oppfattes å være i risiko for bla å
utvikle psykiske problemer. I sitt ar-
beid som fastlege har han et annen
forhold til tidrammer, enn vi som ar-
beider i kommunal sektor. Vi har be-
stemt at konsultasjonstiden er 45 mi-
nutter pr sak, og at teamet alene skal
ha tid til en kort evaluering før neste
sak. Legen er en sterk bidragsyter til
at denne tidsrammen blir holdt!

Ifølge PPT har deltakelse i konsulta-
sjonsteamet, bidratt til en bedre for-
ståelse av helsestasjons- og skolehelse-
tjenestens oppgaver og ansvarsområ-
de. Betydningen av helsesøsters og le-
gens kompetanse inn i samarbeidet
rundt barn og familier som strever,
har gjennom dette samarbeidet blitt
tydeliggjort. 

Representantene fra BUP bidrar med
sin fagkompetanse og erfaring, men
de er også viktig i forhold til den
funksjonen de har i eget system.
Kommunen har ikke psykologkompe-
tanse, så psykologen er nok den fag-
personen som kompetansemessig har
tilført kommunen noe vi har mang-
let. En av deltakerne sitter i inntakste-
amet i BUP, og vedkommende bidrar
med nyttige tilbakemeldinger fra vur-
deringer gjort i inntaksteamet. Hen-
visninger som sendes BUP etter be-
handling i konsultasjonsteamet, vur-
deres som bedre og behandles raskere
enn henvisninger som ikke har blitt
tverrfaglig drøftet i kommunen. BUP
sin deltakelse i konsultasjonsteamet
har bidratt til bedre flyt mellom nivå-
ene, men samarbeidet er fortsatt sår-
bart. Det er viktig å se på hverandre
som likeverdige samarbeidspartnere.
Kommunens representanter er raske
med å gi tilbakemelding i saker, der vi

opplever at samarbeidet er mangel-
fullt. På denne måten benyttes prak-
tiske eksempler fra vårt daglige arbeid
med barn og familier, til å utvikle
samarbeidet til det beste for bruke-
ren. 

Helsestasjonen og legekontoret holder
til i samme bygg, og dette forenkler
fastlegens deltakelse. Fastlegen er hen-
visende instans, men erfaringsvis har
noen av disse barna hatt liten kontakt
med fastlegen sin. Deltakelse i konsul-
tasjonsteamet gir fastlegen mye rele-
vant informasjon om barnet/ung-
dommen på kort tid. Supplerende
opplysninger fra de kommunale del-
tjenestene, legges ved som vedlegg ved
en eventuell henvisning.

Som koordineringsansvarlig har det
vært en tidkrevende og møysommelig
prosess, og få alt av informasjonsma-
teriell og maler utarbeidet i en travel
hverdag. Alle kommunens instanser
har vært involvert, noe som vi mener
har bidratt til og kvalitetssikre sluttre-
sultatet. 

Enhetsleder ved BUP Skien opplevde
konsultasjonsteamet som en hensikts-
messig samarbeidsform sett fra 2. lin-
jetjenesten, og har markedsført tilbu-
det opp mot andre kommuner i sitt
nedslagsfelt. Dette resulterte i en hen-
vendelse fra Skien kommune. 

Veien blir til mens vi går 
De ulike instansene som har en rolle
rundt barnet/familien innkalles. I
starten ble dette gjort muntlig, men
en så raskt nødvendigheten av at fore-
satte og fagpersonene ble innkalt mer
formelt. Særlig ble dette vurdert vik-
tig av kontaktlærere og pedagogisk
personell i barnehagene. For at rek-
tor/styrer skal prioritere å frigjøre
eget personell, er det viktig at behovet
hos barnet dokumenteres skriftlig. På
innkallingen, informeres det om
hvem som sitter fast i teamet og om
hvem som er innkalt. Det gis en kort
beskrivelse av konsultasjonsteamet,
hvordan det er organisert og formen
på møtet. Mange foresatte kan opple-
ve det skremmende å møte så mange
fagpersoner samtidig, men når de er
godt forberedt er tilbakemeldingene
entydige positive. 
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Det var kommunens faste represen-
tanter som raskt så behovet for et
mellommøte der sakene ble prioritert
og de aktuelle innkalt. Dette var fra
starten tenkt som en del av selve kon-
sultasjonsteamet.

I starten gikk mye av drøftingene ut
på diagnose eller ikke, henvisning til
BUP eller ikke. Teamet fikk tilbake-
meldinger på at det var behov for mer
drøftinger som resulterte i konkrete
råd for situasjonen her og nå. Kom-
munale tiltak kan prøves ut for en pe-
riode, og saken kan tas opp igjen til
ny vurdering. Hvordan har rådene de
fikk fungert? Selv om saken ender
opp med henvisning til BUP, blir det
viktig at foresatte og hjelpeapparatet
opplever å få konkrete råd/veiledning
på ting de kan gjøre noe med her og
nå. Familier som har blitt kalt inn på
nytt har opplevd dette svært positivt.

Fastlege skal ha tilbakemelding i alle
saker, uansett om de er tilstede eller
ikke på selve drøftingen. I starten
opplevde melder dette som mye eks-
traarbeid, og de kunne være usikre på
hvem som hadde vært tilstede under
drøftingen og hvor mye som skulle
skriftliggjøres i etterkant. Som en
konsekvens av dette, ble det utarbei-
det en ”notatmal” som sendes fastlege
og faginstansene involvert.

Rutinen er at det skal oppnevnes en
kontaktperson i kommunen, og at
samarbeidet med 2. linjetjenesten skal
koordineres via denne. Vi har erfart at
det fortsatt kan være vanskelig å få 2.
linjetjenesten til å ta initiativ til sam-
handling med kommunen etter hen-
visning. Som en konsekvens av dette,
ble det på ”notatmalen” spesifikt ført
opp hvilke kommunale instanser som
foresatte har samtykket til skal invol-
veres i den videre oppfølgingen. Vi
håper at dette kan bidra til å forenkle
samarbei-
det/informasjonsutvekslingen etter
henvisning til BUP, og i en utred-
nings-/behandlingsprosess. De ulike
tiltakene må henge sammen, og det er
et mål at brukeren opplever hjelpen
de får som helhetlig og samordnet,
uavhengig om tiltakene er i regi av 1.
eller 2. linjetjenesten eller begge deler.

Det jobbes med å utarbeide en infor-
masjonsbrosjyre om konsultasjonste-
amet, og det er planlagt at en repre-
sentant fra barnevernet skal delta fast
i teamet med oppstart høsten 2010.

Helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten, en glemt helsetje-
neste?
Tjenesten har opptil 100 % bruke-
roppslutning, og grunnbemanningen
består av helsesøster, lege, jordmor og
fysioterapeut. I tillegg har ofte tjenes-
ten ansatt annet personell med
psykososial kompetanse. Lavterskel
tilbud, hva betyr det i praksis? Skole-
helsetjenesten er tilgjengelig ute på
den enkelte skole, elever/foresatte og
samarbeidspartnere kan ta direkte
kontakt uten henvisning. Målrettede
helseundersøkelser er et tilbud til alle
og gjennomføres på faste klassetrinn,
utvidet tilbud skal tilbys ved behov.
Eldre ungdommer tar selv kontakt.
Helsesøster er den fagpersonen i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten som
er mest synlig ute i barnehagene og
skolene, og som samarbeider tett med
resten av fagteamet. Helsesøster ob-
serverer barnet og foresatte direkte,
og får i tillegg supplerende beskri-
velser av barnets fungering av barne-
hage/skole. Tjenesten sitter på kunn-
skap om barnets miljø og innehar ob-
servasjoner av barnets samspills og
tilknytnings erfaringer. For at tjenes-
ten skal drive målrettet undersø-
kelse/samtale, er det viktig at infor-
masjon fra samarbeidende instanser
tilflyter denne tjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
koordinerer ofte den hjelpen som til-
bys i kommunen, derfor er denne tje-
nesten sentral i samhandling med
spesialisthelsetjenesten. Tjenesten er
en kommunal helsetjeneste i tillegg til
barnets fastlege, og burde derfor være
av stor interesse for BUP. Vi har erfart
at BUP i noen saker har samarbeidet
direkte med barnehage/skole og PPT,
uten å være i dialog med helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten.

Oppsummering og veien vi-
dere
At ledende helsesøster har hatt en
sentral posisjon i utviklingen av sam-
arbeidet mellom de ulike instansene,

har bidratt til å ivareta helheten og se
de ulike prosessene i en sammenheng.
De ulike instansene jobber med felles
målgruppe, men min påstand er at
helsesøster i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten er ”limet” i dette sam-
arbeidet. Helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten er kommunens uslepne dia-
mant i utviklingen av gode samord-
nede tilbud innad i kommunen, og
mellom 1. og 2. linjetjenesten og hel-
sesøster har en nøkkelfunksjon som
bør fremheves mer enn det som er til-
fellet i dag. NOU 2009:22 Det du gjør,
gjør det helt (5) er ute på høring, og
her har vi et ansvar for å formidle be-
tydningen av å utnytte og satse på
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
som en betydningsfull og viktig tje-
neste for utsatte barn og unge.

Referanser
(1) Brev fra Indigo til BUP, datert 25.01.06
(2) Plan for psykisk helsearbeid i Nome kom-

mune for barn og unge 2007-2010
(3) Sosial- og helsedirektoratet.(2007). Psy-

kisk helsearbeid for barn og unge i kom-
munene. Oslo: Sosial- og helsedirektora-
tet. IS-1405 Veileder.

(4) Samarbeidsavtale mellom Barne- og ung-
domsklinikken(BUK, Sykehuset Telemark
HF) og Nome kommune.

(5) NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt.
Bedre samordning av tjenester for utsatte
barn og unge.
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Nyttig –
og nødvendig –
lesestoff for
helsesøstre

Utviklingsstrategi for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, IS-
1798. Helsedirektoratet.
Du finner den på
www.helsedirektoratet.no
under temasidene til Helsestasjons-
og skolehelsetjenesten.
Den kan lastes ned eller bestilles.

Folkehelserapport 2010, Helsetil-
standen i Norge. Rapport 2010:2
fra Folkehelseinstituttet.
Kan lastes ned eller bestilles på
www.fhi.no
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koordinator for konsultasjonsteamet
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Konsultasjonsteamet i Skien kommu-
ne ble opprettet høst 2009. 

Bakgrunnen for opprettelsen av et
slikt team, var at helsestasjon for ung-
dom og skolehelsetjenesten i videregå-
ende skole opplevde flere saker som
innholdt sammensatte vansker med
psykososialt innhold. Det dreide seg
ofte om konflikter i hjemmet, psykiske
belastninger og risikoatferd hos ung-
dommen, der man var usikker på om
dette skyldes omsorgssvikt eller psy-
kiske vansker/lidelser. I forbindelse
med oppfølging av ungdommen kun-
ne det være usikkerhet om det var
mest hensiktsmessig å henvise til spe-
sialisthelsetjenesten eller om kommu-
nen skulle sette inn tiltak. En følte be-
hov for et forum for å drøfte saker
både anonymt og ved navn. Det var
ønske om at en kunne legge frem pro-
blemstilling og drøfte ulike tiltak i et
tverrfaglig team. 

Modellen for konsultasjonsteamet ble
hentet fra Nome kommune og tilpas-
set Skien kommune. Ved oppstart av
konsultasjonsteamet i Skien kommune
var det ønske om at alle enhetene som
er organisert under virksomhetsområ-
de - Hjelpetjeneste for barn og familie,
skulle være representert. 

Skien kommune har under ”Virksom-
hetsområde barn og familie” samlet
PPT, barnevern, tiltaksenheten, helse-
stasjons - og skolehelsetjeneste, inklu-
dert kommunepsykolog. 
Under tiltaksenheten hører familietea-
met og PUFF, som er et frivillig tiltak
for risikoutsatt ungdom der tilbudet
består av indvidual - og gruppesamta-
ler, ulike aktiviteter, samt foreldrevei-
ledning. 

Konsultasjonsteamet ble sammensatt
av representanter for hjelpetiltakene
for barn og unge som er PPT, barne-
vern, tiltaksenheten, helsestasjons - og
skolehelsetjenesten, psykolog på helse-
stasjon for ungdom og dessuten repre-
sentanter fra BUP, DPS, fastlegene.
Teamet består av 8 personer samt vara.
I saker der foresatte og ungdommen er
med, må melder i samarbeid med ko-
ordinator vurdere størrelsen på teamet
for å ivareta aktuelle parter.

Skien kommune bestemte at konsulta-
sjonsteamet skulle være lavterskel til-
bud til fagpersoner/helsepersonell i
hjelpetjenestene i kommunen, samt
fastlege , BUPog DPS. Disse  kan mel-
de saker inn i teamet. Skole og barne-
hage melder saker via faginstanser el-
ler via andre tverrfaglig team (TFM).
Målsetningen er at faginstansene skal
kunne få råd og veiledning i konsulta-
sjonsteamet. Teamet kan bistå fagin-
stanser med å vurdere symptomer, gi
råd om videre utredning og drøfte om
behandlingen skal gjøres i kommunen
eller i spesialisthelsetjenesten. 

Skien kommune har på lik linje med
Nome kommune, utarbeidet et infor-

masjonsskriv og meldeskjema som er
kjent blant faginstansene. Saker mel-
des inn til koordinator. Teamet møtes
hver 3. uke – 2 timer. Det skrives ikke
noe referat fra teamet, men melder av
saken journalfører hva som er blitt
konkludert med og sender rapport til
fastlegen. Melder i en sak er oftest den
som legger frem saken i konsultasjons-
teamet og kan også ta med seg ung-
dommen det gjelder, foresatte/foreldre
eller aktuelle fagpersoner som kjenner
saken hvis det er ønskelig. 
Det er viktig at ungdommen og fore-
satte er kjent med teamet, hvem som
sitter der og hva som er hensikten. Ved
saker som ikke diskuteres anonymt må
man få samtykke av ungdommen og
foresatte.
Alle i teamet har taushetsplikt og job-
ber etter aktuelle lovverk knyttet til
deres jobb. 

I saker der flere instanser er inne, er
det fastlegen som har det koordine-
rende ansvar når det gjelder henvis-
ning til spesialisthelsetjenesten. De
som melder inn saker må selv iverk-
sette tiltakene.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med
representanter fra de ulike tjenestene
som er representert i konsultasjonstea-
met. Det blir gitt fortløpende evalue-
ring og tilbakemelding til arbeids-
gruppa, i forhold til rutiner og erfa-
ringer innad i teamet. Arbeidsgruppa
planlegger også å utarbeide prosjekt-
stilling mellom kommunen og spesia-
listhelsetjenesten, for å bedre samar-
beidet og samhandlingen angående
psykisk helse overfor barn og unge.
Konsultasjonsteamet er derfor en del
av dette arbeidet.

Konsultasjonsteamet er ment å arbei-
de med ungdom mellom 13 – 23 år.
Denne aldersinndelingen ble valgt for-
di helsestasjon for ungdom dekker
denne aldersgruppen.

HELSESØSTRE – NR. 2-2010 85

TIDLIG HJELP

KONSULTASJONSTEAM 
I SKIEN KOMMUNE

Inger Susanne Gisholt.
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Leder/fagkoordinator av helsestasjon
for ungdom er ansvarlig for koordine-
ringen av konsultasjonsteamet. 

Helsestasjon for ungdom i Skien er et
godt etablert lavterskel tilbud til ung-
dom mellom 13- 23 år. Det er ansatt
både lege, psykolog(100% stilling),
jordmor og helsesøster på helsestasjo-
nen.    De samme helsesøstrene jobber
også i videregående skole. Helsestasjon
for ungdom er åpent fire dager i uka
og to dager med kveldsåpent. 
I 2009 var det ca 3600 konsultasjoner
totalt på helsestasjon. Totalt på alle
videregående skoler i skoleåret
2008/2009 var det 1252 konsultasjoner
med et totalt antall elever på videregå-
ende skole i Skien på 2800. Mange av
sakene som helsesøster er i kontakt
med handler om psykososiale/psykiske
vansker, og mange henvises til psyko-
log på helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon – og skolehelsetjenesten
har også en 50 % helsesøster stilling
som ivaretar ungdom mellom 18 til 23
år som faller uten for skole/jobb og
trenger ekstra oppfølging.

”På gata”
Hva forbinder du med helsesøster?

Trine-Lise Kjosnes (22 år), mor til
Weronje Cecilie (16 mnd), student
fra Målselv i Troms, bruker av helse-
stasjonen på Notodden.
Jeg ser på helsesøster som en som
vaksinerer og kontrollerer, gir gode
råd og svarer på alle mulige spørs-
mål, er vennlige og milde, kan litt
om alt og som ivaretar helse og triv-
sel for de små.

Jon Christensen (40), Skien 
og Jesper
Tilbud til barn på skole og helsesta-
sjon.

Marlene Skaar (16 år),
ungdomsskoleelev.

Jeg forbinder helsesøster med en
som har samtaler og hjelper ungdom

med problemer.



HELSESØSTRE – NR. 2-201090

Juss for helsesøstre

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder; Britt Darlington, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tittel; Juss for helsesøstre (2. reviderte
utgåve)
Forfattar; Bjørnar Eilertsen
Ant sider; 196 (paperback)
ISBN 978-82-998039-3-9
www.jussboka.no

Juss for helsesøstre er skrevet for helse-
søstre og helsesøsterstudenter. Boka
gjer ei grunnleggjande innføring i sen-
trale helserettslege lovverk som helse-
søstre har behov for å kjenne til i sin
daglege arbeidssituasjon. 
Språk og form er tilpassa helseperso-
nell, som ikkje har juridisk bakgrunn.
Boka inneheld konkrete eksempler frå
helsesøstre sin kvardag. 
Boka har ei omfattande innhaldsfor-
teikning og eit fyldig stikkordsregister.
Den eignar seg difor godt som opp-
slagsbok. 
Boka inneheld ei lettfatteleg orientering
om sentrale lovverk som helsepersonel-
lova, pasientrettighetslova, abortlova,
pasientskadelova, kjønnslemlestelseslo-
va og lov om tvangsekteskap. Forfatta-
ren går gjennom reg-lar knytt til helse-
søster sin rekvireringsrett for p-piller
samt Sosial- og helsedirektoratet sitt
rundskriv vedrørande dette. I tillegg
blir ulike bestemmelser i fleire andre
lover som spesialisthelsetenestelova og
lova om alternativ behandling omtala.
Sentrale helserettslege definisjonar blir
klargjort. 
Regler om tvang i pasientrettighetslova

sitt kapittel 4A blir beskrivne, samt dei
til dels utfordrande reglane for kva
opplysningar helsepersonell har lov til å
gje som vitne for domstolar og for fyl-
kesnemnder. Forfattaren går òg
gjennom regler for øyeblikkeleg hjelp
og pasienten sin rett til å nekte å motta
helsehjelp.
Helsepersonell si deltaking i kommuna-
le tverrfaglige team blir behandla i lys
av blant anna taushetsplikta. Det lovfes-
ta ”snokingsforbudet” i pasientjourna-
ler er særskilt behandla. Han gjer òg ei
grei oversikt over reaksjonar ovanfor
helsesøstre ved lovbrudd.
Øvrige tema som blir behandla er blant
anna samtykkereglane ved behandling
av barn og unge, med ein grei oversikt
over lovverk i fht samtykkekompetanse
i ulike aldersgrupper. Elles har boka ein
gjennomgang av helsesøster sine for-
pliktelser knytt til informasjon og sam-
tykke ved vaksinasjonar. Eksempler er
henta frå helsesøster sin kvardag i kom-
munehelsetenesta. Dei ulike veilederane
som er med på å styre helsesøster sitt
arbeid er òg omtalt. 

Boka beskriver rettsregler for pliktig tu-
berkulosekontroll, og konsekvensar ved
foreldre si manglande oppmøte til hel-
sekontroll for barn. Dei alvorlege medi-
sinske konsekvensar mangelfullt utført
spedbarnskontroll kan medføre, blir il-
lustrert med rettspraksis. 
Handtering av journaloverføring ved
flytting mellom kommunar er òg be-
handla, samt journaleigar sin rett til å
nekte overføring av journal. I tillegg er
dokumetasjonsplikta og plikta til å føre
journal med henvisning til lovverket
som regulerer dette beskriven. 
Alle særskilte meldeplikter som gjelder
for helsesøstre si verksemd blir
gjennomgått, samt den nye meldeplikta
knytt til biverknader ved bruk av kos-
metikk– og kroppspleieprodukt. 
Boka inneheldt òg ei grei oversikt over
aktuelle nettadresser.

Som innføring i lover, forskrifter og
veiledere vil boka være svært nyttig for
helsesøsterstudenter og for helsesøstre
som frå før av ikkje er godt kjent med

lovverket. For helsesøstre med betre
kjennskap til lovverk og bestemmelser,
kan den være grei som oppslagsverk i
fht kvar ein finn dei ulike bestem-
melsene. Dersom ein ynskjer ei djupare
innføring i fht tema bør ein i tillegg
bruke aktuelle forskrifter og veiledere. I
tillegg har ein òg muligheten for å drøf-
te problemstillingar med kommunead-
vokat med helserettsleg bakgrunn eller
jurist hos fylkesmannen.

Mindfullness i skolan
Hälsa och lärande bland 
barn och unga

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder; Åshild Bergstøl
Virksomhetsleder, Helsestasjonen
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Yvonne Terjestam
148 sider
Studentlitteratur AB, Lund 2010
ISBN 978-91-44-05890-0

Barn og unges mentale helse blir hos
oss i vesten sett på som en av våre stør-
ste samfunnsutfordringer. Som helse-
søstre møter vi mange deprimerte,
stressede og slitne ungdommer. Barn og
unge som sliter med angst, dårlig selv-
følelse, rusproblemer og mobbing. Dis-
se problemene kommer også til uttrykk
i skolehverdagen, og stress i skolen an-
ses å være en viktig negativ faktor for
den psykiske helsen.

Yvonne Terjestam er universitetslektor i
psykologi, og har forsket på barn og
ungdoms psykiske helse siden starten
på 1990 tallet. Hun mener å se at disse
problemene har økt i denne tiden.
I denne boken beskriver hun forsk-
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ningsfeltet som handler om mindful-
ness og andre kontemplativt baserte
metoder som hun mener er effektive
verktøy i denne sammenheng.

Boken er oversiktelig, og er delt opp i
følgende kapitler:
Kp.1 handler om Trygghet, tilknytning
og mindfulness.
Kp.2 handler om Selvet, og om hvordan
en kan skape et bedre selvbilde
gjennom refleksjon og kontemplasjon.
Kp. 3. Stress og avslapningsrespons. Her
viser hun flere ulike teknikker for hva
en kan gjøre for å minske stressets ne-
gative innvirkning på kropp og sjel. Her
beskrives mindfulness, visualisering,
yoga, qigong og bønn. Hun viser også
til internasjonal forskning på området.
Kp. 4 omhandler meditasjon som em-
patitrening, stresshåndtering og kon-
sentrasjonstrening. 
Kp. 5. presenterer den Ikke- dømmende
holdningen.
Kp. 6. Konsentrert avslapning i skolen.
Her vises til meditasjon som metode i
skolen, og forskningsstudier av effekten.
Kp.7 Mindfulness og lärande. Langers
teorier om aktiv oppmerksomhet og
læring. Kp.8. Kontemplasjon, den tredje
veien til kunnskap.
Kp. 9  Å lytte innover, og å lytte utover.
Det å kunne lytte konsentrert, er en
viktig del av oppmerksomt nærvær/
mindfulness. Her presenters tre ulike
prosjekter med lytting i fokus. 
Kp. 10 omhandler forutsetningene og
grunnene for det å meditere med barn.
Her presenters visualiserings- og kon-
sentrasjonsøvelser. Her behandles også
barn utviklingspsykologi.
Kp.11 er viet eksempler på øvelser.

Denne boken: ”Mindfulness i skolan”,
vender seg til lærere, helsesøstre, psyko-
loger, fritidsledere, foreldre og andre
som arbeider med barn og unge.
Jeg synes det er en faglig god bok,
forskningsbasert og med mange prak-
tiske råd og øvelser. Jeg liker den måten
hun klarer å presentere forskningen på
slik at den blir forståelig for oss som
ikke er eksperter på feltet. Hun viser for
oss de gode grunnene til å holde på
med disse øvelsene.
Forfatteren viser hvordan vi kan hjelpe
barn og unge til å få det bedre i hverda-
gen, få bedre tillit til seg selv og andre,
og hvordan de kan fungere i den mo-
derne skolehverdagen. Hun viser hvor-
dan vi kan få barn og unge til å vokse

innenfra sitt eget sentrum, minske
stress og øke konsentrasjonsevnen.
Hun oppsummerer i boken de gode
fruktene av disse metodene, og viser at
de barna som trener regelmessig øker
sitt psykiske velbefinnende, blir friskere
fordi immunforsvaret styrkes, har høy-
ere trivsel og kan møte motgang på en
bedre måte. De lærer å bli kjent med
seg selv, sine reaksjoner, opplevelser,
tanker og følelser.
Jeg synes dette er en velskrevet, god og
nyttig bok for alle som jobber med
barn og unges psykiske helse. Det er
godt å få tilgang til forskningsbaserte,
virkningsfulle redskaper til hjelp for de
barn og unge som sliter.

Mindfulness för
foreldrar

––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder; Åshild Bergstøl
Virksomhetsleder, Helsestasjonen
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Heidi Andersen og Anna-Maria Stawre-
berg.
Bokforlaget, Bonnier Existens
Utgitt: 20.09.09 – Svensk
Antall sider: 167
ISBN: 9174270109

”Forelderskapet är et spegel i vilket vi
kommer att se både det bäste och det
sämste av oss själva. Där kommer vi
också att se de bästa ögonblikken i våra
liv, men även de mest skrämmande.”

Jon og Myla Kabat – Zinn
I ”Mindfulness för föräldrar”, kan du, i
følge forfatterne, lære deg å se lyspunk-
tene i livet og hverdagen. De ønsker å gi
inspirasjon og verktøy til å være i nuet,
og ikke et helt annet sted i tankene,
blant annet når vi er sammen med våre
barn. Mindful parenting er en foreldre-
filosofi som bygger på teoriene om
mindfulness/ oppmerksomt nærvær.
Kabat – Zinn definerer mindfulness
som: Den bevissthet som utvikles

gjennom å være oppmerksom på det
som skjer, i nuet, uten å dømme og
med aksept.
Om forfatterne:
Heidi Andersen er coach, terapeut,
mindfulnessinstruktør og lærer i stress-
reduksjon, samt billedterapeut og
kunstner.
Anna-Maria Stawreberg jobber som re-
porter i Vi Föräldrar, og har skrevet
flere bøker om barn og foreldreskap,
blant annet sammen med Jesper Juul.

Den første delen av boken handler om
hva mindfulness er, hva barn egentlig
trenger, og foreldrerollen. Den sier noe
om hvordan vår egen barndom kan
prege den måten vi er på som foreldre. 
Barn har et stort behov for å bli sett, og
foreldre som kommuniserer på en åpen
og ikke- dømmende måte, øker barnets
selvforståelse og selvtillit. Barnets tillit
til andre vil også øke. Våre opplevelser
som barn påvirker hvordan hjernen ut-
vikles. Godt samspill mellom foreldre
og barn er viktig for barnets utvikling.

Den andre halvdelen har fokus på hvor-
dan jeg som voksen / forelder, kan bli
mer nærværende. Den fokuserer på
”nybegynnersinnet”, meditasjon som
redskap til å få bedre innsikt i tanke-
strømmen, viser hvordan vi kan bruke
de dagligdagse situasjonene til å øve på
å være tilstede, for eksempel i dusjen,
ved tannpuss, oppvasken, måltidet osv.

Mindfulness handler om å være her og
nå, der vi virkelig er, i stedet for i fortid
eller framtiden. Det handler også om å
sette pris på – og påvirke – tilværelsen
der du virkelig befinner deg. Den tid du
har er her og nå. Gjennom mindful-
ness/ oppmerksomt nærvær, trener
man seg i å være bevisst på alle opple-
velser, både de gode og de krevende og
vanskelige.

Boken er, som tittelen sier, skrevet først
og fremst for foreldre, men den er også
relevant for andre som jobber med
barn: Helsesøstre, førskolelærere, lærere
og andre.
Boken er lettlest og aktuell, og er kry-
dret med mange eksempler og historier.
Den er ikke en dyptpløyende fagbok,
men mer en enkel innføring i opp-
merksom tilstedeværelse, og hvordan vi
kan bruke denne kunnskapen til å for-
bedre kvaliteten på vårt liv for oss selv,
og de barn vi omgås.
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LaH’s lokale faggruppeledere 2010/2011
OSLO: Kristin Sofie Waldum, Fururabben 5E, 1361 Østerås

tlf.jobb: 95 26 66 76 mob.priv: 41 22 09 77
e-post: kristin.waldum@hev.oslo.kommune.no  kwaldum@online.no 

ØSTFOLD: Anne Torhild Kopperud, Gunhildåsen 2, 1597 Moss
Tlf. jobb.: 69 28 91 75 mobil: 40 85 21 10
e-post: anne.kopperud@valer-of.kommune.no  an-koppe@online.no  

AKERSHUS: Torunn Stenstad, Fjellveien 3A, 1470 Lørenskog
tlf. jobb: 67 20 17 05 mobil priv: 48 21 76 35
e-post: tse@lorenskog.kommune.no

HEDMARK: Margit Nordstoga, Krystallveien 3, 2322 Ridabu
Tlf. jobb: 62 51 03 32.
e-post: margit.nordstoga@hamar.kommune.no

OPPLAND: Kristin Bratland, Alf Mjøens vei 16, 2815 Gjøvik
Tlf: jobb 61 18 95 15 Mobil: 92 63 99 69 
e-post: kristin.bratland@gjovik.kommune.no

BUSKERUD: Unn Magda Espeseth, Bjønnedalsveien 4, 3442 Hyggen
tlf. priv: 31 28 65 39 mobil priv: 98 45 23 06 mobil jobb: 95 40 86 18
e-post. unnmagda.espeseth@nedre-eiker.kommune.no  

VESTFOLD: Nina Børnick, Vesterøyv.19e, 3235 Sandefjord 
Tlf. privat:92 01 84 20 jobb: 41 54 46 84 
e-post: nina.bornick@sandefjord.kommune.no,  helsesoster.vestfold@gmail.com  

TELEMARK: Lillian Olsen Opedal, Malervn.6, 3830 Ulefos
Tlf priv.35 94 44 98, tlf. jobb: 35 95 71 20, mobil jobb: 97 75 08 69 
e-post: lillian.olsen.opedal@sauherad.kommune.no  

AUST-AGDER: Tove Jansen, Hegreven 4, 4818 Færvik
Tlf. priv. 37 03 44 28 tlf. jobb: 37 00 68 50 mob.priv og jobb:48 88 22 05 
e-post: tove.jansen@arendal.kommune.no

VEST-AGDER: Kari Mygland Michaelsen, Lille Tømmerås 4, 4760 Birkeland
Tlf.priv.: 37278211, mobil 41613214 tlf jobb:38137415, mobil jobb:98299860
e-post: kari.mygland.michaelsen@vennesla.kommune.no 

ROGALAND: Sissel Rygg Bernhardsen, Fjellprydveien 25, 4070 Randaberg
Mob: 90 73 17 06
e-post: sissel.rygg.bernhardsen@stavanger.kommune.no

HORDALAND: Britt Darlington, Sætervegen 19b, 5236 Rådal
Tlf. priv: 55 13 03 99 Tlf. jobb: 55 56 51 60 mobil:992 47 109
e-post: britt.darlington@bergen.kommune.no , britt-dar@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: Gro Vindal Starheim, Vejlevn.16, 6415 Molde
Tlf. jobb: 71 11 16 00 mobil : 90 62 47 79
e-post: gro.starheim@molde.kommune.no 

SØR-TRØNDELAG: Monica Hoff Gaustad, Byåsveien 125, 7021 Trondheim
Mobil: 90 97 38 23
e-post: monica-hoff.gaustad@trondheim.kommune.no 

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

NORDLAND: Siw Skaar, Nakkenvn 13, 8310 Kabelvåg 
Tlf. privat: 40 00 80 57, Tlf. jobb.: 75 42 01 85, mobil jobb:99 49 44 55
e-post: siw.skaar@rkklofoten.no,  siw@bedriftsteam.no 

TROMS: Åsa Karlsen, Rødsand 24, 9415 Harstad
Mobil: 90 93 44 07 Tlf. jobb: 77 02 71 40
e-post: asa.karlsen@harstad.kommune.no 

FINNMARK: Kjerstin Møllebakken, Porsveien 14, 9912 Hesseng
Mobil privat: 95 15 46 70, Tlf. jobb.: 78 97 76 70 /67 Mobil: 95 15 46 70 
e-post: kmo@svk.no

Juni 2010: 2735 medlemmer




