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Fra venstre: Reidun Holte, Grimstad, Britt Merete Hansen, Arendal, Bjørg Vedå,
Grimstad, Grethe de Lange Sødal, Grimstad og Tove Jansen, Arendal.

Vi har prøvd å lage en ”rød tråd” i bladet vårt.
Vi ønsker å sette fokus på veivalg og synlighet i det tverrfaglige samarbeidet, det
å være faglig bevisst på sitt yrke og å være trygg i sin rolle som helsesøster.
Det gjelder enten det er lokalt samarbeid rundt risikoutsatt ungdom, eller om
det er større prosjekt i inn og utland.
Dette har vi også valgt å symbolisere gjennom bilder av varder, fyr og sjømer-
ker.
Vi håper at dere finner bladet leseverdig og at mange kan få informasjon og tips
til egen virksomhet.
En fin høst og vinter ønskes dere alle fra oss i Aust-Agder!

På vegne av redaksjonsgruppa
Grethe de Lange Sødal

Alle kystbildene er fra boka ”Sørlandet – en naturlos gjennom skjærgårdsparken”.
Gjengitt med tillatelse fra fotograf Øystein Paulsen.

Hilsen fra redaksjonen
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Kjære lesere!

Mens høsten har tatt grep og vinteren er på besøk enkelte ste-
der i landet, varmes fortsatt mange av oss ved tanken på årets
helsesøsterkongress – som noe forsinket ble avholdt i Svolvær i
midten av september. Aldri har så mange kolleger satt hveran-
dre stevne, og aldri har vi fått så mange positive tilbakemel-
dinger på et faglig arrangement. Du kan lese mer om kongres-
sen annet sted i bladet.
Her vil jeg bare understreke den betydningen det har for faglig
påfyll, faglig bevissthet, stolthet og identitet å møte kolleger på
denne type arrangement. For ledere som ikke prioriterer å la
sine ansatte delta vil jeg si: tenk om igjen! Du får tilbake opp-
daterte, oppglødde, engasjerte og glade helsesøstre som kan til-
føre arbeidsplassen mye positivt. Som menig helsesøster bør
du sørge for å få helsesøsterkongressen inn på din egen kom-
petanseplan – du trenger et faglig og kollegialt fellesskap en
gang i året! For oss i Landsgruppen av helsesøstre i samarbeid
med lokale arrangementskomiteer, er det en utfordring å kun-
ne tilby stadig bedre faglige arrangement. Den utfordringen tar
vi på største alvor.
Fikk du ikke anledning til å delta på årets kongress, byr det seg
en ny anledning allerede i april 2011. Da settes folkehelse på
dagsorden – et høyaktuelt tema i en tid hvor vi diskuterer vek-
tingen mellom individ-, gruppe- og befolkningsrettede tiltak.
Vi har fått mange og gode forelesere til å belyse dette, og håper
å se mange av dere i Trondheim om få måneder!

Statsbudsjettet
Høsten er tid for statsbudsjett. Når det legges frem, sitter vi
klare i både NSF og LaH og leser for å se hvilke prioriteringer
Regjeringen har gjort i forhold til barn og unge, forebygging
og helsefremming. Det er dessverre riktig å si at de siste års
statsbudsjett ikke har bydd på store eller positive overraskelser
i så måte – de er nærmest blåkopier fra år til annet. Årets stats-
budsjett viser heller ingen reell vilje til å foreta et virkelig løft
for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det foreslås 2, 5 milli-
on til en styrking av skolehelsetjenesten i kommuner med store
sosiale helseforskjeller. Helsedirektoratet skal administrere til-
skuddene som tildeles etter søknad fra kommuner og bydeler.
2,5 million utgjør 5 hele stillinger ..... Norsk sykepleierforbund
og Landsgruppen av helsesøstre mener at det mangler 1500
stillinger!
Vi undrer oss over at Regjeringen ikke har fulgt opp noen av
forslagene i Helsedirektoratets utviklingsstrategi for helsesta-
sjons- og skolehelestjenesten (Rapport IS-1798) i årets stats-
budsjett. Det er nærliggende å spørre seg om dette blir en skri-
vebordsstrategi som ikke får konkret oppfølging fra helse- og
omsorgsdepartementets side. LaH NSF vil gjøre vårt for at så
ikke skal skje! Vi mener rapporten har påpekt viktige strategier
for å styrke tjenesten, men uten penger og politisk vilje til å
følge den opp, får den begrenset verdi.

Nytt lovverk
Forslag til ny folkehelselov – Samhandlingsreformen forslag til
ny helse- og omsorgslov er sendt på høring i dag. Begge er lov-
verk som i stor grad vil berøre helsesøstres arbeidshverdag, så
her forventer vi stort engasjement og mange høringsinnspill!
Landsgruppen av helsesøstre har argumentert for å beholde
spesifikke tjenestebetegnelser i nytt lovverk. Vi mener det vil
bety en ytterligere svekkelse av tjenesten og tjenestetilbudet for
barn og unge om bestemmelsen om helsestasjons- og skolehel-
setjeneste, og lovbestemt sykepleietjeneste i kommunene fjer-
nes. Å argumentere for en fortsatt lovpålagt tjeneste og betyd-
ningen av fagspesifikk kompetanse, betyr ikke å sette helsesøs-
ter i sentrum, men å bidra til å sikre barn og ungdom de helse-
tjenester de i dag har en lovfestet rett til. Legger man opp til at
fastlegen skal overta alle helsekontroller av barn og unge, vil
det innebære en samfunnsøkonomisk svært kostbar løsning,
og vi tror ikke det vil bidra til en forbedret folkehelse.

Synlighet
Hovedtematikken i dette bladet er synlighet og samarbeid, og
trygghet i egen yrkesrolle. Jeg vil avslutte med å sitere en av
foreleserne på årets kongress, Hanne Sixhøj. Hun er sundhed-
splejerske (dansk helsesøster), cand.cur og ansvarlig for utdan-
ning av sundhedsplejersker ved Via university college i Århus.
Hun belyser i sine innlegg blant annet hvordan våre danske
kolleger har ønsket økt synliggjøring av sitt fag – en klar paral-
lell til hva vi også i Norge har vært opptatt av de senere årene.
Hun sier:
”Hvis sundhedsplejersker vil synliggjøre faget, så er det nødven-
digt, at de tegner et billede af sundhedsplejen, som den er (og skal
være i følge lovverket) og ikke som de ønsker, den er. For kun der-
ved kan det tegnede billede blive overensstemmende med det bil-
lede af faget, som de udtrykker og afslører gennem deres daglige
praksisudøvelse. Og derved kan sundhedsplejersker undgå at blive
medvirkende til at destruere fagets eksistensberettigelse.” Spørs-
målet – og den felles utfordringen for oss alle – blir hvordan
dette kan gjøres.

En stor takk til redaksjonskomiteen i Aust-Agder for å ha satt
dette på agendaen, og for godt arbeid med denne utgaven av
Helsesøstre. God lesning!

Kristiansund 18. september 2010
Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Lemme, ledende helsesøster i
Grimstad
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I forbindelse med psykiatrisatsingen i
kommunene ivret helsesøstertjenes-
ten, støttet av noen politikere og an-
dre medspillere i kommunen, for å
gjeninnføre husmorvikar. Det som
eksisterte tidligere hadde forsvunnet
inn i PLO (pleie og omsorg) for noen
år siden. For småbarnsfamilier var
det vanskelig å få hjelp og støtte ved
det som både de og vi opplevde som
reelle behov.
Grimstad er en tilflyttingskommune.
Det er nå en universitetsby. Det vil si
at det kommer mange unge flyttende
hit. Noen ganger får de barn. De er
ofte uten familie, slekt og nettverk
her. Det kan være vanskelig å få av-
lastning. Vi har opplevd en del for-
tvilede mennesker.
I ”plan for psykisk helse 2002-2006”
var det avsatt midler til 50% husmor-
vikarstilling fra november 2002. Tan-
ken var at det skulle være et ”lavter-
skeltilbud” til alle småbarnsfamilier.
Husmorvikarer var på en måte gått ut
av historien, så det ble å bygge det
opp fra grunnen av. Vi startet med å
ringe rundt til andre kommuner og
fikk faktisk tak i noen få som hadde
klart å beholde husmorvikarer som
en del av sosial-, barneverns- eller
helsesøstertjenesten. Dette var akku-
rat det vi ønsket.
Vi utarbeidet søknadsskjema.
Vi brukte en del tid på å utarbeide
kriterier for å få hjelp. Bl.a. skal det
være kortvarig hjelp, familiene skal ha
minst et barn under skolealder. Det
skal ikke være ”vaskehjelp”.
Det er gratis.
Vi averterte etter en ”voksen person
som kunne tre støttende inn i små-
barnsfamilier når det er nødvendig

for å forebygge kriser.”
Det tok en del tid å innarbeide tjenes-
ten. Unge familier hadde ikke hørt
om husmorvikar før, og for noen vir-
ket det skummelt å ta imot hjelp. Vi
måtte faktisk av og til overtale famili-
er til å prøve.
Fra 1. Januar 2008 ble det en økning
til 100% fordelt på to personer.

Arbeidsdagen ble delt i 2 økter: kl.
8.30-11.00 og 12.00-15.00. Med den
korte tiden som er til disposisjon er
det begrenset hva man får gjort i et
hjem, men det er først og fremst tenkt
som avlastning og støtte. Noen gang-
er skal husmorvikaren være hjemme-
konsulent og fungere som pedagog
og rollemodell (på oppdrag fra for
eksempel barnevern eller helsesøster).
Naturlige oppgaver for husmorvika-
ren kan være å trille en tur med bar-
net så mor/far får hvile. Husmorvi-
kar kan være hjemme med et eller
flere barn mens mor/far går en tur el-

ler er ute et nødvendig ærend. Mens
hun er i huset kan hun støvsuge litt,
henge opp tøy, stryke etc samtidig
som hun ser etter barna (slik vi alle
gjør når vi er hjemme med barn).
I april 2010 hadde vi en brukerunder-
søkelse på helsestasjonen og jeg kan
gjengi hva én bruker skrev i kommen-
tar-feltet: ”…. Spesielt husmorvika-
ren(e) har vi trengt sårt i perioder etter
fødsel, og da vi trengte det som mest
stilte de opp. Dette var en velsignelse
for oss når en ikke har noe videre nett-
verk, og den vanlige hjelp en kan få fra
familie og venner. Av og til er det ikke
så mye som skal til for å velte tua som
det heter for en familie, når en har hatt
det veldig stritt, og mye motgang fra
alle kanter. Så når den hjelpen kom
noen timer, og en fikk hentet seg inn….
Engler på denne jord, rettere sagt på
Grimstad helsestasjon”.
Husmorvikarene sier også at de har
en veldig takknemlig jobb!

STORT OG SMÅTT PÅ AGDER
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HUSMORVIKARER I GRIMSTAD KOMMUNE

Husmorvikarene deltar også på trilleturer i helsestasjonens regi. Her er en gjeng
som skal på tur. Husmorvikar Marie D. Grøsle nr tre fra venstre.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Solveig Aanonsen, ledende helse-
søster i Risør
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Våren 1985 ble det avholdt svanger-
skapskurs ved helsestasjonen i Risør.
En fin gjeng med 1 gangs gravide
møtte opp og gjennomførte kurset
med helsesøster/jordmor Solveig Aa-
nonsen som sto for undervisningen.

Vi hadde flere barseltreff og småbarn-
streff opp igjennom årene. Mødrene
traff hverandre i forskjellige sammen-
heng i kommunen, til tross for at de
bodde med god avstand til hverandre.
De fleste har fått flere barn etter hvert
som årene gikk, men den opprinneli-
ge gruppen har hele veien hatt kon-
takt.

Jeg ble invitert med etter 10 år hvor vi
var samlet til et måltid og prat.
Likedan etter 20 år var vi på overnat-

tingstur på en hytte hvor jeg også ble
invitert med.
Og nå, 25 år etter hadde vi to netter
på Store Torungen fyr hvor vi fikk
god tid sammen, alle fortalte hvordan
det går med barna, og to av mødrene
var blitt bestemødre!

Utrolig flott av denne fine buketten
med jenter som har hatt glede av
kontakten med hverandre i alle disse
årene. Beundringsverdig – spør du
meg.

De diktene som du leser i denne ut-
gaven av Helsesøstre, er alle skrevet
av Sondre Foyn Gullvåg.
Han kaller seg Fyrpoet, er 28 år
gammel og bor for tiden sammen
med Fyrforvalter Knut Mørland ute
på Torungen Fyr ved Arendal.
Knut forteller at Sondre har bodd
der i snart 5 år, skrevet dikt, vært
med å ta imot gjester fra hele verden
og hjulpet til med vedlikehold.
Sondre er god til å lese diktene sine
og sammen med Knut forteller de
om et liv som er annerledes enn et
”normalt” liv på land, men likevel
meningsfylt. Livet på øya er 100%
rusfritt.

Kostholdet med sunn
mat, tran og mye fisk,
hjelper godt for en
ADHD’er.
Sondre brukte i mange
år Ritalin. Dette mener
han selv, førte til mis-
bruk og bruk av andre
sentralstimulerende
midler – og, til tider til et stort og
vanskelig rusmisbruk. Ved hjelp av
trygge rammer, omsorg og tålmodig-
het, gis Sondre en mulighet til å vise
at han kan fungere som en verdig
borger!

STORT OG SMÅTT PÅ AGDER
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25 ÅRS JUBILEUM FOR
SVANGERSKAPSKURS

Sondre Foyn Gullvåg, Fyrpoet forevi-
get med Torungen fyr i bakgrunnen.

SONDRE PÅ FYRET

Lille
Torungen
fyr.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Nina Næss, helsesøster i Grimstad
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Våren 2010 startet sosiallærer
og helsesøster planleggingen av
”JENTESNAKK” på Grimstad
ungdomsskole.
I september starter første
gruppe.

”JENTESNAKK” er en samtalegruppe
for alle jentene på 10. trinn.
Gruppene er tenkt som et tilbud der
jenter kan snakke med hverandre, og
med voksne om det å være ungdom.

Fokuset vil være på selvfølelse, kom-
munikasjon, hvordan ta vare på seg
selv, vennskap og ulike typer press.

Den generelle målsettingen for grup-
pen vil være:
– Bli flinkere til å snakke med andre.
– Bli flinkere til å vise følelser overfor
seg selv og andre.

– Se betydningen av å innordne seg
etter andre i enkelte situasjoner.

– Motta og gi støtte, råd og veiled-
ning.

Hver gruppe består av max 8 jenter.
Gruppen vil møtes 6 ganger , ca en
gang pr. uke (en klokketime) Siden
skoletimer blir benyttet i forbindelse
med gruppene, må skolen ha god-
kjenning fra hjemmet.

”gruppemøtene”
1. gruppemøte blir vi kjent med
gruppeinnholdet og hverandre. Vi
snakker om forventninger, snakker
om taushetsløfte og gir tilbud om
individuelle samtaler.
”Boka mi” deles ut. Hver elev får

ei koselig og personlig bok. I den
boka skal de hver kveld skrive ned
minst tre positive ting de har opp-
levd den dagen. (vi snakker om hva

slike positive opplevelser kan være)
På hvert gruppemøte presenterer
jentene to av ukas positive opple-
velser for gruppa.

2. gruppemøte er temaet: Hvordan
snakker vi sammen. Jentene skal få
erfare at det å ordlegge seg presist,
lytte nøye og gjengi korrekt kan
være vanskelig. De ska få erfare
hvordan det er å snakke uten ord.

3. gruppemøte får jentene besøk av
fysioterapeut. Fokuset vil være:
Hvordan ta vare på seg selv,
kroppsbevissthet, massasje og av-
spenning.

4. gruppemøte er temaet vennskap.
Her skal jentene bli oppmerksom
på verdien av det å være åpen, ær-
lig og direkte. Forstå betydningen
av å bli verdsatt og kunne gi og ta
imot positive kommentarer. Kunne
forstå andres følelser.

5. gruppemøte er press temaet. Jen-
tene skal finne ut hva eller hvem en
blir påvirket av. Bli bevisstgjort på
ulike pressituasjoner. Hvordan ta-
kle disse situasjonene. Hvordan
kan en klare å si nei?

6. gruppemøte er åpent. Her kan jen-

tene velge tema selv, noe nytt, eller
mer om noe av det vi har hatt før.

”Boka” følger jentene gjennom alle
seks gangene.
På aller gruppemøtene blir det mange
artige og tankevekkende oppgaver.
Det vil også bli servert noe å bite i og
noe å drikke.

Alle jentene får felles informasjon om
tilbudet.

Blir det vellykket ,er det kanskje gut-
tenes tur neste gang, enten som rene
guttegrupper eller blandede grupper.

Vi venter i spenning på tilbakemel-
ding fra jentene.

STORT OG SMÅTT PÅ AGDER
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JENTESNAKK

Jeg er som
en jojo

Jeg er som en jojo –
går helt i spinn,
livet er moro –
lærer meg ting.

Jeg er som en jojo –
spinner meg fram,
livet er moro –
seiler mot havn.

Jeg er som en jojo –
slipper meg fri,
Livet er moro –
har mye å gi …



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Monica Klungland Torstveit, første-
amanuensis i idrettsvitenskap og Tonje
Holte Stea, førsteamanuensis i ernæ-
ringsvitenskap, Institutt for folkehelse,
idrett og ernæring ved Universitetet i
Agder
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ungdommen i dag står ovenfor
flere utfordringer i forhold til
nåværende og fremtidig helse
som blant annet er knyttet til et
usunt kosthold, fysisk inaktivitet,
forstyrret spiseatferd og spise-
forstyrrelser. I Aust- og Vest Ag-
der er det nå igangsatt et om-
fattende forskningsprosjekt som
heter ”Aktiv Ungdom med Over-
skudd” hvor hensikten nettopp
er å fremme sunne kostholds-
og aktivitetsvaner, samt fore-
bygge spiseforstyrrelser blant
ungdom på Sørlandet.

Livsstil og folkehelse
I en omfattende befolkningsstudie
har Khaw og medarbeidere (2008)
vist at de som ikke røyker, er normal-
vektige og har gode kostholds- og ak-
tivitetsvaner, lever betydelig lengre
enn andre. Helsedirektoratet har flere
langsiktige mål på folkehelseområdet,
deriblant å påvirke til sunnere leveva-
ner i befolkningen (Helsedirektoratet,
2008). Ettersom kostholds- og aktivi-
tetsvaner som legges i barne- og ung-
domsårene, ofte fortsetter inn i vok-
senalderen vil det være særdeles viktig
å forebygge usunne livsstilsvaner
allerede i ung alder (Telama, 2009;
Kvaavik, 2005; Mikkilä et al., 2005).

Det er rapportert om økning i fore-
komst av overvekt og fedme i de fleste
aldersgrupper i Norge, og så mange
som 11 % av 15-16-årige jenter og 18
% av 15-16-årige gutter er overvekti-

ge eller fete (Grøholt et al., 2008; Hel-
sedirektoratet, 2009). Denne utvik-
lingen synes i stor grad å være knyttet
til fysisk inaktivitet og et usunt kost-
hold (Helsedirektoratet, 2009).

Til tross for at det er vist at regelmes-
sig fysisk aktivitet bidrar til bedret
helse og økt overskudd og trivsel i
hverdagen, øker andelen fysisk inakti-
ve i befolkningen. Ungdom brukte i
2005 2-3 ganger lengre tid foran PC’-
en i fritiden enn de gjorde i 2001 og i

tillegg bidrar økt bilbruk til økende
inaktivitet. Kun halvparten av landets
15 åringer oppfyller de nasjonale an-
befalingene om minst 60 minutters
daglig variert fysisk aktivitet, som
også er den grensen Verdens helseor-
ganisasjon har satt som minimum for
et sunt liv. Barn og unge er blitt så
stillesittende at de risikerer å leve kor-
tere enn sine foreldre om ikke nød-
vendige tiltak settes i gang (Helsedi-
rektoratet, 2009; Andersen et al.,
2008).

På mange områder har det skjedd en
positiv utvikling i nordmenns kost-
holdsvaner ved at forbruket av
grønnsaker og frukt har økt og for-
bruket av sukker har minsket de siste
årene. Imidlertid har den gunstige ut-
viklingen av kostens fettinnhold stop-
pet opp (Helsedirektoratet, 2009). Til
tross for den positive utviklingen har
enkelte grupper, spesielt ungdom, vist
seg vanskelig å nå med kostholdsin-
formasjon for å påvirke til sunne
matvaner.

Dessverre rapporteres det at mange
har et kosthold bestående av mye
mettet fett, sukker og salt, samt for
lite fisk, grovt brød, frukt og grønnsa-
ker. Gjennomsnittlig forbruk av frukt
og grønnsaker er kun omtrent halv-
parten av anbefalt inntak, samtidig
som mange ungdom fremdeles har et
betydelig høyere inntak av sukker enn
ønskelig (Helsedirektoratet, 2009).
Det er også vist at mange unge har et
uregelmessig måltidsmønster og at
inntak av frokost er forbundet med
mindre grad av overvekt og fedme i
denne gruppen (Grøholt et al., 2009).

Med denne bakgrunn er det et tydelig
behov for å satse på tiltak som bedrer
kostholds- og aktivitetsvaner i befolk-
ningen, og særlig blant ungdom.
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Forstyrret spiseatferd og spi-
seforstyrrelser
Forekomsten av anoreksi og bulimi er
cirka to prosent blant jenter og
kvinner i alderen 15 til 45 år i Norge,
som betyr at ca. 50 000 i denne al-
dersgruppen til enhver tid vil ha en
spiseforstyrrelse (Rosenvinge & Gø-
testam, 2002). Denne forekomsten
økes betraktelig når patologisk over-
spising og uspesifiserte spiseforstyr-
relser inkluderes. Det finnes imidler-
tid ikke nøyaktige tall på den totale
forekomsten av alle disse spiseforstyr-
relsene. Det antas at 1 av 9 med spise-
forstyrrelser er gutter/menn, og at an-
tallet gutter/menn med spiseforstyr-
relser er økende (Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten, 2004;
Statens helsetilsyn, 2000). Det er vi-
dere dokumentert en overhyppighet
av spiseforstyrrelser i idrettsmiljøet,
spesielt blant utøvere som represente-
rer idretter der tynnhet eller lav
kroppsvekt er sentralt i forhold til
prestasjon (Sundgot-Borgen & Torst-
veit, 2004; Torstveit et al., 2008).

Anoreksi er den psykiatriske lidelsen
med høyest dødelighet og er per i dag
den tredje vanligste dødsårsaken
blant tenåringsjenter, kun overgått av
kreft og ulykker. Det er anslått at ca
30 % av personer med anoreksi og
færre enn 6 % av personer med buli-
mi får behandling (Statens helsetil-
syn, 2000). Til tross for en mortali-
tetsrate på 5 %, antas det at 50-60 %
av personer med spiseforstyrrelser
blir friske (Steinhausen et al., 2000;
Vrabel et al., 2008). Cirka 20 % opp-
lever symptombedring, mens de res-
terende 20 % har et dårlig forløp med
langvarige, kroniske plager og kom-
plikasjoner (Vrabel et al., 2008).

Konsekvensene av energiunderskudd,
forstyrret spiseatferd og kliniske spi-
seforstyrrelser er alvorlige (Statens
helsetilsyn, 2000). Derfor er det ekstra
viktig med fokus på forebygging og
behandling av denne gruppen
gjennom informasjons- og hold-
ningsarbeid, gjennom tidlig identifi-
sering av ungdom i risiko og ved å ha
et behandlingsopplegg for dem som
allerede er rammet.

Kan vi forebygge spisefor-
styrrelser?
Forebygging og behandling av ung-
dom med spiseforstyrrelser kan orga-
niseres i tre kategorier. Primær fore-
bygging involverer opplæ-
ring/utdanning og informasjon med
tanke på å forebygge lidelsen. Sekun-
dær forebygging fokuserer på tidlig
identifisering og påfølgende behand-
ling, mens tertiær forebygging inklu-
derer behandling av dem som har ut-
viklet spiseforstyrrelser.

Det bør imidlertid nevnes at spisefor-
styrrelser har en meget sammensatt
etiologi som medfører store utfor-
dringer i forhold til forebygging av li-
delsen. Undersøkte effekter av univer-
selle skolebaserte kampanjer har vært
minimale, men ingen av tiltakene har
vist skadelig effekt. En systematisk
oversiktsartikkel viste at undervis-
ningsopplegg som fokuserer på medi-
as påvirkningskraft kan medføre økt
styrke hos den enkelte til å stå imot
mote- og kroppsfikseringen og videre
at program hvor selvfølelse og mest-
ring blir trukket frem kan bedre for-
holdet til egen kropp, atferd og selv-
følelse (Pratt & Woolfenden, 2009).
Videre har en norsk pilot studie der
det ble gitt foredrag til idrettsutøvere,
trenere og ledere indikert en reduk-
sjon i symptomer på spiseforstyrrelser
(Sundgot-Borgen, personlig medde-
lelse, august 2009). Det foreligger
imidlertid svært begrenset informa-
sjon om forekomst av symptomer på
spiseforstyrrelser blant elever ved
vanlige idrettsgymnas/idrettslinjer og
hvorvidt disse er mer utsatt for spise-
forstyrrelser enn andre videregående
skoleelever. Videre mangler det forsk-
ningsdata knyttet til hvorvidt en en-
kelt intervensjon kan bidra til å redu-
sere forekomsten av symptomer på
spiseforstyrrelser blant elever på ulike
fordypningslinjer på videregående
skole.

Prosjektets hensikt
I et folkehelseperspektiv står ung-
dommen utenfor utfordringer knyttet
til økt forekomst av fedme i befolk-
ningen, hovedsakelig knyttet til et
usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Å

fremme positive livsstilsvaner via re-
gelmessig fysisk aktivitet og sunne
kostholdsvaner kan ha en gunstig ef-
fekt på overvektsutfordringen, samt
ungdommens fysiske så vel som psy-
kiske helse. På den annen side kan
overdreven fysisk aktivitet og tvangs-
trening, samt slanking utløse spisefor-
styrrelser hos sårbare individer (Mar-
tinsen, 2004).

Rosenvinge og Børresen (2004) viser
til forebygging via et integrert helse-
budskap. Her ønsker man å motvirke
fysisk inaktivitet på den ene siden og
tvangspreget trening på den andre si-
den, motvirke et usunt kosthold og til
sist motvirke en kultur av kroppsmi-
snøye. På denne måten integreres
motstridende budskap på en kost-
nadseffektiv måte.

Hovedhensikten med dette forsk-
ningsprosjektet er todelt. For det før-
ste å kartlegge og endre kostholds- og
aktivitetsvaner og for det andre å
kartlegge og endre symptomer på spi-
seforstyrrelser blant ungdom:
(1) kartlegge og øke kunnskapsnivået

om sunne livsstilsvaner og der-
med å bidra til positiv endring av
kostholds- og aktivitetsvaner
blant et utvalg ungdom på videre-
gående skoler i Agder.

(2) kartlegge og redusere symptomer
på spiseforstyrrelser blant et ut-
valg ungdom på videregående
skoler i Agder.

Dette er et prosjekt hvor
hensikten utelukkende er å
fremme bedre helse hos
deltakerne.

Se boks 1 på neste side for utfyllende
informasjon om problemstillinger.

Metode
Totalpopulasjonen av elever ved trinn
1 i videregående skoler i Agder er
gjenstand for utvelgelse for deltakelse
i forskningsstudien. Dette utgjør til
sammen 19 skoler og totalt ca. 4400
elever. Disse elevene er i en fase i livet
hvor de i stor grad begynner å ta an-
svar for egen livsstil og helse og hvor
spesielt fokus på kropp og helse er ty-
delig hos mange.
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Prosedyre
Prosjektet består av tre deler: en pre-
test (kartlegging via spørreskjema),
en intervensjonsdel (fagseminar) og
en posttestperiode (spørreskjema).
Prosjektet er designet som en rando-
misert, kontrollert studie (RCT) hvor
det blir tilfeldig trukket interven-
sjonsskoler og kontrollskoler (se figur
1). Med tanke på mulighetene til å
evaluere en intervensjon er dette stu-
diedesignet å foretrekke. Interven-
sjonsskolene får tilbudt undervis-
ningsopplegget (3 timers fagseminar),
mens kontrollskolene kun deltar i
pre- og posttest. Dersom undervis-
ningsopplegget viser seg å ha en effekt
vil også kontrollskolene bli tilbudt
samme opplegg i etterkant av da-
tainnsamlingen.

Undervisningsopplegget baseres i stor
grad på de nasjonale anbefalingene
fra Helsedirektoratet på kosthold og
fysisk aktivitet i tillegg til nasjonal og
internasjonal litteratur på spisefor-
styrrelser og forebygging av disse (se
tabell 1).

I etterkant av undervisningsopplegget
vil det gjennomføres to posttester for
å kunne vurdere mulige effekter av
intervensjonen: posttest I ca. 2 uker
etter gjennomført intervensjon og
posttest II ca. 3 måneder etter
gjennomført intervensjon.

Samarbeidspartnere
Dette prosjektet er initiert av Kom-
petansesenteret for Idrett i Agder
(KIA) i samarbeid med Sørlandet sy-
kehus/Avdeling for Barn og Unges
Psykiske Helse (ABUP), Vest-Agder
fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
kommune. Det er også opprettet et
samarbeidsråd med representanter
for de ulike samarbeidspartnere i pro-
sjektet. Med tanke på helsefaglig
kompetanse knyttet til prosjektet, bi-
drar bredden i samarbeidsrådet blant
annet med lege, psykiater og klinisk
ernæringsfysiolog.

Samarbeid med helsesøstre er helt
essensielt!
Det er helt sentralt for prosjektgrup-

pen å ha et godt samarbeid med hel-
sesøstre som jobber med ungdom.
Det er nettopp dere som møter ung-
dommen til daglig og som best kjen-
ner ”hvor skoen trykker” i forhold til
flere av de temaer vi setter søkelyset
på. Derfor har vi i Aktiv Ungdom
med Overskudd igangsatt et eget del-
prosjekt hvor målgruppen er helse-
søstre og fastleger. Hovedhensikten er
å øke frontlinjekompetansen i forhold
til identifisering, oppfølging og be-
handling av spiseforstyrrelser, samt
øke kunnskapsnivået knyttet til kost-
holds- og aktivitetsvaner blant ung-
dom. Det har vært arrangert to fagda-
ger for målgruppen helsesøstre i
2010; et heldagsseminar i Vest Agder
som dekket både spiseforstyrrelser og
kostholds- og aktivitetsvaner hos
ungdom, samt et halvdagsseminar i
Aust Agder som dekket kostholds- og
aktivitetsvaner hos ungdom. Disse ar-
rangementene var meget nyttige for å
utveksle kunnskap og erfaring, samt
knytte kontakter for fremtidig arbeid
med ungdom, helse og livsstil.

Den sentrale rollen til helsesøstrene er
også vist i forskningsprosjektet mot
videregående skoler. Her er det utar-
beidet egne informasjonsbrev til hel-
sesøstrene ved de respektive skolene
og disse vil også inviteres til å delta på
selve undervisningsopplegget. Det gis
også anledning for at helsesøstre kan
kontakte prosjektgruppen for spørs-
mål/veiledning. Helse- og sosialtje-
nesten ved skolen har også mulighet

Figur 1: Design av studien inkludert pre- og posttester. R=Randomisering

Tabell 1: Hovedtema for undervisningsopplegget som presenteres for elevene

Boks 1: Et utvalg av problemstillingene som er skissert i prosjektet

1) Hvor fysisk aktive er ungdom på videregående skoler på Sørlandet?
a) Er det noen forskjell mellom elever på idrettslinjer kontra elever på studie-
spesialisering/yrkesfaglige linjer?
b) Er det noen kjønnsforskjeller?

2) Er det mulig å øke aktivitetsnivået via foredragsvirksomhet blant ungdom på
videregående skoler på Sørlandet?

3) Hvordan er kostholdsvanene til ungdom på videregående skoler på Sørlandet?
a) Er det noen forskjell mellom elever på idrettslinjer kontra elever på studie-
spesialisering/yrkesfaglige linjer?
b) Er det noen kjønnsforskjeller?

4) Er det mulig å bedre kostholdsvanene via foredragsvirksomhet blant ungdom
på videregående skoler på Sørlandet?

5) Hva er forekomsten av symptomer på spiseforstyrrelser blant ungdom på
videregående skoler på Sørlandet?
a) Er det noen forskjell mellom elever på idrettslinjer kontra allmennlinjer?
b) Er det noen kjønnsforskjeller?

6) Er det mulig å forebygge symptomer på spiseforstyrrelser via foredragsvirk-
somhet blant ungdom på videregående skoler på Sørlandet?
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for å kontakte ABUP ved Sørlandets
sykehus for råd og med muligheter
for henvisning hit.

Veien videre
Inkludering av skolene er gjennom-
ført våren 2010 og selve intervensjo-
nen igangsettes i september 2010.
Denne vil vare ut skoleåret 2011. Re-
sultatene vil bli publisert i nasjonale
og/eller internasjonale tidsskrifter.
Dersom intervensjonen viser seg å ha
en positiv effekt er det et mål å utar-
beide undervisningsmateriell til sko-
lene og andre av interesse for tema-
tikken, samt praktiske brosjyrer for
ungdom generelt og helsesøstre som
jobber med ungdom spesielt.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Forsker Nina Jentoft, Agderforskning
og Forsker Torunn S. Olsen, Universite-
tet i Agder
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dagens sykefraværs- og uføre-
debatt handler i stor utstrekning
om utstøting fra arbeidslivet
hvor arbeidsplassen er den sen-
trale arena, både i forhold til
forebygging og problemløsning.
Vi har nylig avsluttet et forsk-
ningsprosjekt hvor vi har sett
nærmere på hvorfor unge men-
nesker blir uføretrygdet før de
fyller 35 år. Våre funn viser at
problematikken er mye mer
sammensatt, spesielt i forhold
til unge voksne. Mange unge
voksne har aldri fått et fotfeste i
arbeidslivet og skal en forstå
hvorfor og utforme tiltak for dis-
se, er dagens fokus utilstrekke-
lig. Det må jobbes langs mange
spor samtidig og vi trenger et
fornyet fokus på oppvekst og
vern av barn.

”Et liv jeg ikke valgte”
En voksende gruppe unge med syk-
dom og plager som i stor grad blir
stående på utsiden er ikke bare et pri-
vat anliggende med også et sam-
funnsproblem. I 2007 var eksempelvis
andelen uførepensjonister 18-34 år
1,8 prosent i hele landet og utvikling-
en blant de unge forteller oss at dette
er en utfordring som ikke kommer til
å avta med det første. Vi vet samtidig
at blant de unge er andelen med psy-
kiske lidelser spesielt høy og opp-
under 60 prosent på landsbasis.

Agderforskning sammen med Univer-
sitetet i Agder fikk våren 2007 i opp-
drag fra NAV programmet FARVE –
forsøksmidler arbeid og velferd, å

finne forklaringer på omfanget av
unge uførepensjonister på Agder. Dis-
se fylkene har de seneste årene toppet
unge uførestatistikken og veksten på
dette området. Forskningsresultatene
ble publisert rett før jul: ”Et liv jeg
ikke valgte”. Om unge uføre i fire fyl-
ker. Agderforskning, FOU-rapport

9/2009. Funnene i denne rapporten
har overrasket flere, inkludert oss for-
skerne. Ved oppstart av prosjektet for-
ventet vi å kartlegge utstøtningsme-
kanismer i arbeidslivet, men endte
med å kartlegge omsorgssvikt i ung
alder. Historiene vi ble fortalt av de
unge selv, av saksbehandlerne i NAV
og av legene minner lite om lat ung-
dom, men heller om manglende for-
utsetninger for å kunne leve gode liv,
ta en utdanning og komme i arbeid.

Mange av historiene er sterke og pe-
ker tilbake på dysfunksjonelle famili-
er, og en voksenverden utenfor famili-
en som ikke reagerer. Felles i mange
av historiene er tilpasningsproblemer,
manglende mestring, utagerende at-
ferd, bruk av rusmidler og psykiske li-
delser, men rekkefølgen i tid er ikke
alltid den samme. Det som også er
påfallende er hvor mye likt vi hørte
på tvers av fylkene og vi kan fastslå at
dette er et utviklingstrekk som i stør-
re eller mindre grad gjelder i hele lan-
det.

Unge med bristende forutset-
ninger for å takle skole og
arbeid
De unge i vår kartlegging som opp-
levde omsorgssvikt forteller samtidig
at problemene i familien forflyttet seg
til skolen. Lære- og konsentrasjons-
vansker, mobbing fra medelever og
lærere, samt eksklusjon fra jevnal-
drene, hører til mange av historiene.
Flertallet av de unge uføre vi intervju-
et kjennetegnes således av lav formell
utdanning og avbrutte skoleløp. Når
samfunnet og arbeidsgivere i sterkere
grad etterspør formalkompetanse
som inngangsnøkkel til arbeidslivet,
og arbeid er nøkkelen til gode livsvil-
kår, er utgangspunktet for denne
gruppen svært dårlig. Dette perspek-

HELSESØSTRE I ET TVERRFAGLIG
SAMARBEID OM RISIKOUTSATTE UNGE

Nina Jentoft

Torunn S. Olsen
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tivet innebærer at tidlig intervensjon
er viktig – trolig langt viktigere enn
tiltakene NAV kan tilby i ung voksen
alder. Når saken først kommer til
NAV er det ofte ikke annet forvalt-
ningen kan gjøre enn å ”avslutte sa-
ken”, det vil si å innvilge en uførepen-
sjon.

På tvers av fylkene beskriver våre in-
formanter omfanget av dysfunksjo-
nelle familier, omsorgssvikt og sosial
arv som et betydelig problem. Men
hvordan nærmiljøet håndterer disse
utfordringene beskrives imidlertid
ulikt. Forskningen vår indikerer at det
nettopp her kan være noe av utfor-
dringen for Agderfylkene ligger.

Behov for mer helhetlige løs-
ninger
Våre data viser ikke bare til dysfunk-
sjonelle familier, men også til et frag-
mentert hjelpeapparat. Mange barn
blir tapere fordi de ikke blir sett eller
at skole eller tiltaksapparatet ikke rea-
gerer tidsnok. Mange sitter med hver
sin bit av puslespillet, og ingen har
den fulle oversikten. I flere av sakene
vi fikk innsyn i, har unge blitt gående
lenge uten hjelp fordi ”alle” ventet på
at andre skulle ta initiativet eller man
antok at den unge fikk hjelp.

I intervjuene med de unge uføre som
hadde opplevd en vanskelig oppvekst,
kom det tydelig frem at de opplevde
at de ikke hadde blitt sett av den
voksne verden. Flere mente at voksne
helt klart burde ha forstått at noe var
galt, og at noen burde ha reagert.

Våre informanter er samstemte i at
løsningene på unge uføre problema-
tikken i liten grad finnes i NAV-huset.
Løsningene må søkes forut NAV. Både
legeinformantene og informantene i
NAV viser til at løpet egentlig er kjørt
for mange unge innen de kommer i
kontakt med NAV. Dette synet bekref-
tes i stor grad av intervjuene med de
unge uføre. Informantene er sam-
stemte i at løsningen for mange unge
må komme langt tidligere, noe som
spesielt gjelder for unge med psykiske
lidelser.

Kan helsesøstrene spille en
større rolle i et tverrfaglig
samarbeid om risikoutsatte
unge?
Tiltak tidligere i livsfasen betyr at an-
dre institusjoner må stå mer sentralt
som tiltaksleverandør, eksempelvis
barnehagen, skoleverket, PPT, skole-
helsetjenesten, allmenlegene, BUP,
oppfølgingstjenesten og barnevernet.
I dag er det mange unge som faller
mellom mange stoler og ikke fanges
opp av ”systemet” før problemene har
blitt betydelige og ofte vanskelig å
løse. Fra vår studie er det mye som
tyder på at i de fylkene hvor man har
kommet lengst i å anerkjenne at det
er problemer i familiene og at tverr-
faglig arbeid er viktig for å kunne ver-
ne de mest risikoutsatte barna, har
man også lykkes mest i forhold til
dette problemkomplekset. Informan-
tenes tilbakemeldinger i vår studie ty-
der på at det svikter når det kommer
til å tidsnok varsle det tverrfaglige
team om unge som synes å være i en
vanskelig situasjon. En del av våre in-
formanter har ikke vært i kontakt
med barnevernet til tross for at de var
utsatt for alvorlig omsorgssvikt over
lang tid. Dette kan også tyde på at det
svikter i det tverrfaglige samarbeidet

med barnevernet. Dette kan skyldes
mange forhold som manglende kom-
petanse og frykt for å varsle.

Vi trenger mer kunnskap om hvordan
det tverrfaglige samarbeidet rettet
mot risikoutsatte unge og deres fami-
lier fungerer i fylkene i dag. Mye tyder
på at det er en vei å gå i forhold til
hvilken instans som tar det overord-
nede ansvaret og holder i saken, slik
at papirer ikke bare blir flyttet fra
kontor til kontor. Trolig kan hvordan
tiltaksapparatet forholder seg til dette
problemkomplekset og samhandler
på tvers være svært viktige forkla-
ringsfaktorer for de fylkesvise varia-
sjonene vi ser på dette feltet. Vi mener
at helsesøstrene både ut fra deres
kompetanse og ved at de har kontakt
med så godt som alle barn i de ulike
alderskull, kunne være en sentral are-
na for en forsterket innsats på dette
området. Et spørsmål da blir hvorvidt
det eksisterer gode nok samhand-
lings- og meldingsrutiner og hvorvidt
en finner rom for dette arbeidet i
hverdagen.

Mot Setesdal
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Elisabeth Christiansen, rådgiver ut-
danningsavdelingen i Aust Agder fylke
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstres kompetanse har
vært og er et viktig bidrag i fyl-
keskommunens rådgiversam-
linger. Det er med stor tilfreds-
het vi har hatt samlinger for
rådgivere i grunn og videregå-
ende skole, der de videregå-
ende skolenes helsesøstre også
har vært til stede.

En felles arena for opplæring og ved-
likehold av kompetanse har satt Aust
Agder på kartet nettopp når det gjel-
der vår rådgivningstjeneste. Det er
enighet på administrativt og politisk
hold om at fylkets psykososiale helse-
utfordringer må få et mye tidligere
fokus gjennom tiltak som tidlig inter-
venering med forebyggende og helse-
fremmende tiltak. Dette er vi opptatt
av i vårt fylke og det settes inn store
ressurser på området.
Psykisk helse, psykososiale utfor-

dringer er et stadig satsningsområde
der det hele tiden settes lys på tiltak
og gode samarbeidsløsninger. Et sam-

arbeid med helsesøstrene kvalitetssi-
krer og inspirerer. Kompetansen som
helsesøstrene besitter supplerer råd-
givernes kompetanse og vi etablerer
en plattform for samarbeid som iva-
retar helheten. Det samarbeidet vi
ønsker og som nå er godt i gang, vil
også bringe oss nærmere en brukertil-
passet og målrettet tjeneste.
Kommunene er også, gjennom sin
helsesøstertjeneste, grunnskolenes
rådgivere og barnetrinnets sosiallæ-
rere, representert på fylkeskommunes
rådgiversamlinger der tematikken be-
rører hverandres ansvars og arbeids-
områder. Dette har vist seg å være
svært nyttig og vi har etter disse sam-
lingene fått et merkbart tettere sam-
arbeid, der kontakten mellom rådgi-
ver og helsesøster er hyppigere og der
informasjonen flyter lettere enn før.
Elevene vi har snakket med syntes det
er greit å samtykke til samarbeidet og
vi ser at eleven ivaretas på en helhet-
lig og profesjonell måte. Ved enkelte
skoler er helsesøster nå involvert i
skolens virksomhet i større grad på
systemnivå og som en kompetanse for
skolens personale i forbindelse med
strukturelle tiltak, opplysningstiltak
og tiltak for å bedre skolens sosiale og
fysiske miljø.
Vi satser på at samarbeidet med hel-
sesøstre og deling av kompetanse vil
bestå og at den endringen som skjer
og har skjedd gjennom møtet med
helsetjenesten vil gi oss en enda bre-
dere og grundigere plattform å jobbe
ut fra. Skolens pålagte samarbeid med
hjemmet er styrket i lovendring for
de videregående skolene og helsesøs-
trenes har så absolutt en plass også
her. Det tverrfaglige samarbeidet kre-
ver tid og gode relasjoner. Vi er på
god vei i Aust Agder og takker for at
helsesøstrene vil dele sin kunnskap
med oss.

TVERRFAGLIG SAMARBEID I VIDERE-
GÅENDE SKOLE

Samarbeid mellom helsesøstre og rådgivere

Elisabet Christiansen. født 19.09.1953
Rådgiver på fylkesrådmannens utdannings-
kontor med ansvar for skolering av rådgi-
vere. Har også oppgaver innenfor folke-
helse og likestilling. Bakgrunn som rådgiver
i videregående skole, sexologisk rådgiver
på Helsestasjon for ungdom, kultursjef og
rektor i kulturskole. Brenner for tverretatlig
samarbeid og ansvarliggjøring i oppfølging
av barn og unge.

Varde i Austheiene
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Jorunn Eikeland Olsen, helsesøster,
Birkenes kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I Birkenes kommune er jeg som hel-
sesøster på ungdomskolen med i et
tverrfaglig kriminalitetsforebyggende
team som kalles Kjernegruppa. Dette
er et team som foreldre, skole, helse-
søster, politi eller andre kan melde
inn ungdommer til når de er bekym-
ret for en ungdoms utvikling. Situa-
sjoner som gir grunnlag for hjelp fra
Kjernegruppa kan blant annet være :
– Skulk/dropout
– Bekymring for rusbruk
– Atferd/oppførsel/holdning
– Bekymring for kriminalitet
– Bekymring for omgangskrets
– Problemer med grensesetting
– Avhør i straffesak eller bekym-
ringssamtale med politiet.

Ungdommen må alltid møte i kjerne-
gruppa sammen med foresatte. Når
de takker ja til tilbudet skriver de også
under på et samtykke som gjør at sa-
ken deres blir drøftet/behandlet i
kjernegruppa uavhengig av de enkelte
fagpersonenes taushetsplikt.
Faggruppene som er representert i
kjernegruppa er skolehelsetjeneste,
skole, barnevern, politi, le-
der/koordinator av SLT arbeidet i
kommunen (SLT- samordning av lo-
kale kriminalitetsforebyggende tiltak)
og evt. andre yrkesgrupper etter be-
hov. For eksempel har PPT vært re-
presentert.
Det er også blitt startet opp kjerne-
gruppe på barneskolen i kommunen.

I 2008 hadde kjernegruppa 10 saker,
og 44 møter. I 2009 hadde vi 17 kjer-
negruppesaker med til sammen 56
møter. !2 av sakene i 2009 var på ung-
domsskolen. En trend i 2009 var at

flest saker ble meldt fra skolen mens
det tidligere var politiet som meldte
flest. Dette gjør at vi kommer tidli-
gere inn i sakene, og kan derfor være
med på å snu en dårlig utvikling tidli-
gere.

Nå har vi drevet med kjernegruppa et
par år i kommunen, og vi har gode
erfaringer med dette. Jeg som helse-
søster tar meg av det som ligger
under mitt fagområde. Dersom de
trenger samtaler og/ eller annen hel-
sefaglig oppfølging er det jeg som gjør
dette.
Å arbeide tverrfaglig sammen på den-
ne måten gjør at disse ungdommene
kan få det beste tverrfaglige tilbudet
som kommunen kan gi dem. Vi har
fått gode tilbakemeldinger fra både
ungdommer og foreldre, om at de har
fått god hjelp til utfordringene sine.
Det kan variere veldig hvor mange
møter vi har med ungdommene. En-
kelte kan trenge bare et par møter

mens andre trenger hyppige møter
over lengre tid.
Arbeidet og deltakelsen i kjernegrup-
pa har gjort det lettere for meg som
helsesøster å samarbeide utenom
kjernegruppa også.

KJERNEGRUPPA VED VALSTRAND
UNGDOMSKOLE, BIRKENES KOMMUNE

Deltakere fra noen av faggruppene som er representert i Kjærnegruppa, fra venstre
SLT koordinator Astrid Færden Gaare, helsesøster Jorunn Eikeland Olsen og politi
Katrine Vollan.

Nestekjærlighet

Elsk livet du setter –
til jord
gi den du slekter –
et spor.

Ta ansvar for kornet –
du velger å så,
all varme og godhet –
det fortjener å få …
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Birgith Rebbestad, helsesøster i
Arendal
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstre ved helsestasjonen i
Arendal har sammen med per-
sonell på helsestasjoner i Mwan-
za City, Tanzania har siden
2007 vært samarbeids-partnere
gjennom NORAD og KS’s inter-
nasjonale samarbeidsprogram
Municipal International Coope-
ration (MIC)

Bakgrunn
Et sterkt politisk og administrativt
ønske i Arendal kommune og Aust-
Agder Fylkeskommune om å etablere
et vennskapssamarbeid med et land i
Afrika, ligger til grunn for vår søknad
om deltagelse i MIC-programmet.

Etter å ha kartlagt mulighetene for et
slikt samarbeid, ble det i juni 2007
signert en intensjonsavtale om samar-
beid mellom Mwanza City i Tanzania
og Arendal kommune, Agder Renova-
sjon og Aust-Agder Fylkeskommune.
Hensikten med avtalen er å bidra til
gode systemer og rutiner i det lokale
styresettet slik at Mwanza står bedre
rustet til å løse utfordringene knyttet
til barnedødelighet, mødres helse, av-
fallsortering og lokal forvaltning av
offentlige inntekter. Systemene skal
styrkes gjennom samarbeid, erfa-
ringsutveksling og kompetanseover-
føring mellom partnerne. En ønsker
også å styrke holdningene og forstå-
elsen for demokrati og bærekraftig
utvikling blant unge.
For Arendal og Aust-Agder vil et slikt
samarbeid styrke det internasjonale
engasjementet, bidra til utvikling i
Afrika og bygge kapasitet i egne orga-
nisasjoner.
Våre samarbeidspartnere i sør,

Mwanza City er Tanzanias nest stør-
ste by med ca. 700 000 innbyggere.
Byen er lokalisert ved Viktoriasjøen,
og fungerer som et senter for handel,
og innbyggerne er hovedsakelig sys-
selsatt innenfor fiske eller landbruk.

Befolkningsveksten i byen er ca 11 %
pr år da mange flytter hit fra nærlig-
gende land, hvorav fødselsoverskudd
er 3 %.
Helsestasjonen i Arendal har siden
prosjektstart i 2007 samarbeidet med
2 ulike helsesenter for barn i Mwanza
City:
ILEMELA Dispensary tilbyr helsesta-
sjon, jordmor og vaksinasjon til ca
30 000 innbyggere i ett av byens dis-
trikter. Det er verken innlagt vann el-
ler strøm og derfor ikke ønskelig at
fødsler skal skje her. De fødende
kvinner er henvist til nærmeste syke-
hus eller hjemmefødsler.

Ilemela Dispensary
BUTIMBA Health Center ligger i et
bydistrikt med ca 40 000 innbyggere.
Helsesenteret har helsestasjon, jord-
mor, fødeavdeling og en liten obser-
vasjonspost for barn. Halvparten av
alle fødsler i distriktet (ca. 700 føds-
ler/år)skjer på helsesenteret, resten
skjer hjemme.
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Ilemela Dispensary

Birgith Rebbestad



Fødeavdeling på Butimba
1. prosjektperiode, 2007-2010
Etter mulighetsanalyse var gjort mars
2007, utarbeidet vi sammen med
våre samarbeidspartnere på helsesi-
den en konkret aktivitetsplan for pro-
sjektperioden.

Vi valgte 4 innsatsområder:
* Kursing av ansatte ved helsestasjo-
nene ”våre” i amming, malaria, di-
are og barnesykdommer

* Lokal konferanse for politikere, hel-

seleder og tradisjonelle healere
rundt temaene HIV/AIDS og fami-
lieplanlegging. Dette måtte etter
hvert utgå, da Tanzanianske myn-
digheter forbød offentlige helsear-
beidere å samarbeide med tradisjo-
nelle healere som en konsekvens i
albino-saken.

* Innkjøp av enkelt utstyr til Butimba
og Ilemela; blodtrykksapparat, ok-
symeter, malarianett til sengene på
barneposten

* Fødselspakker til gravide kvinner,

enkle hjelpemidler til hjemmeføds-
ler etter modell fra Den Norske
Jordmorforeningens prosjekt.

Dagen starter med informa-
sjon til mødre
Vi opplevde også at vårt internasjona-
le engasjement genererte andre pro-
sjekter, utover vårt:
Nedenes RotaryKlubb kom inn som
samarbeidspartnere og vil finansiere
innleggelse av vann på Ilemela helse-
stasjon. Arendal International
School ble vennskapsskole med Ile-
mela Primary School. Både Ilemela
helsestasjon og Butimba helsesenter
fikk muligheten til å være med på La-
erdal Norges project “Helping babies
Breath”, som innebærer opplæring i
førstehjelp til nyfødte og utstyr tilpas-
set afrikanske forhold.

Veien videre
På politisk og administrativt nett-
verksmøte mellom samarbeidspart-
nerne i mars 2010 ble det evaluert at
MIC-programmet må spisses og fo-
kuseres spesielt på avfallsbehandling
samt at kommunale oppgaver igjen
må understrekes. Noen av utfordring-
ene i programmet var lav kostnadsef-
fektivitet, kommunikasjonsvansker
og for stort sprik mellom program-
mål og aktiviteter.
Norad har nå inngått en ett-årsavtale
med KS om MIC-programmet og i
løpet av 2010 skal nye utfordringer
møtes og håndteres. For vårt vedkom-
mende er det ønskelig at Agder reno-
vasjon, Aust-Agder fylkeskommune
og Arendal kommune har samme fo-
kus; avfallshåndtering og hygiene. Vi
skal utvikle planer og implementere
systemer for avfallshåndtering, samt
kapasitetsbygge personell på hen-
holdsvis skole, helsestasjoner og i re-
novasjonsavdelingen.
Vi har i vår laget en konkret aktivi-
tetsplan for 2010 som innebærer at
Ilemela Dispensary skal bli en møn-
sterhelsestasjon i Mwanza for avfalls-
håndtering og hygiene.
Arendal bystyre vedtok i august 2010
å fortsette samarbeidet med Mwanza
3 år til, og neste mål er da å inngå en
ny tre-årsavtale med NORAD og KS
vedrørende MIC-programmet.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Britt M. Hansen, helsesøster
i Arendal
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Du er nå leder for Helse, barn og unge
i Arendal kommune. Det betyr at du
leder alle helsesøstrene, jordmødrene og
Barn og familieteamet, (et tverrfaglig
psykisk helseteam for barn, unge og de-
res familier).

Hvor har du jobbet tidligere – og er det
spesielle erfaringer som har vært viktig
for deg?

Som nyutdannet sykepleier fikk jeg
jobb ved barneavdelingen på Statens
Senter for epilepsi i Bærum.
Der var det ukentlige møter med lege,
psykolog, pedagog, sykepleier og mil-
jøterapeut. Jeg lærte å tenke helhet,
ikke bare se det syke barnet, men se
hele familien.

Min første jobb som helsesøster var i
Bærum kommune i 1980. Det var en
spennende kommune å jobbe i, og jeg
lærte mye. Der fikk jeg og beskjed fra
sjefshelsesøster at en helsesøster kom
ikke på jobb i dongeribukse!
Jeg var så heldig at jeg ble helsesøster
ved Ringstadbekk ungdomsskole. Det
var “skoleflaggskipet“ i Bærum.
Jeg husker mitt første møte med læ-
rergruppen, jeg gikk inn på lærervæ-
relset uten hvit frakk, for å hilse på,
og det jeg fikk høre var at jeg var den
første helsesøsteren som kom inn
uten hvit frakk!
Skolen hadde sos-ped. team som jeg
ble invitert med i.
Vi ble et godt tverrfaglig team. Jeg ble
inkludert i personalgruppen og invi-
tert med på personalseminar og læ-
rerfester!
Når jeg ser tilbake betydde årene der
mye for mitt videre engasjement for

tverrfaglig samarbeid.

Etter 7 år i Bærum begynte jeg som
helsesøster i Lier kommune i Buske-
rud.
Med Ringstadbekk – samarbeidet “i
ryggsekken“ troppet jeg opp hos rek-
tor på Tranby ungdomsskole og til-
bød samarbeid!
I løpet av 10 år i Lier tilegnet jeg meg
et “vidt syn“ på jobben min som hel-
sesøster.
Folkehelseperspektivet og tverrfaglig
samarbeid ble viktige ledetråder og
innsatsområder.

Etter hvert ønsket jeg nye utfordring-
er og fikk jobb som ledende helsesøs-
ter i Svelvik kommune i Vestfold. Den
første tiden brukte jeg til å bli kjent
med samarbeidspartnere og nøkkel-
personer i kommunen. Det var en
svært nyttig prioritering. På helsesta-
sjonen jobbet vi mye med å utvikle
gode tjenester for brukerne, og med å
utvikle et godt arbeidsmiljø. Det ble
flere studieturer og endatil en ferieu-
ke til Spania! Da hadde helsesøstrene

i nabokommunen “beredskapsvakt“
for oss!

Etter 5 år som ledende helsesøster ble
jeg Familieavdelingssjef i samme
kommune.
Familieavdelingen bestod av sosialtje-
nesten, barneverntjenesten, helsesøs-
tertjenesten og jordmor. Det ble kre-
vende og lærerike år med mye job-
bing. Å få tre sterke faggrupper til å
stå sammen “under samme paraply“
var ikke bare enkelt.
I denne perioden kom jeg i kontakt
med mange familier som kom til bar-
nevernet eller sosialtjenesten. Ofte
tenkte jeg: “denne familien skulle
vært sett og fått hjelp for lenge siden“.
Jeg har hele veien hatt en ledetråd at
det ikke skulle gjøres forskjell på
“Kong Salomo og Jørgen Hattema-
ker“. Alle skal behandles med respekt:
– Viktig i møte med brukere som sli-
ter.
Som Familieavdelingssjef satt jeg 3
1/2 år i Rådmannens ledergruppe.
Der var jeg eneste kvinne sammen
med 6 menn. Jeg lærte mye om kom-

INTERVJU MED ENHETSLEDER
ASLAUG HUSTADNES

Aslaug Hustadnes, leder for nettverk ”Helse, barn og unge” i Arendal kommune.



munen og nødvendigheten av å tenke
helhet. Det nyttet ikke å tenke bare på
eget fagfelt, og samtidig opplevde jeg
viktigheten for fagfeltet å ha en leder
langt oppe hierarkiet. Det er ofte van-
skelig å nå frem med innspill hvis le-
der sitter langt unna der beslutning-
ene tas.

I 2006 kom du til Sørlandet – hva
brakte deg hit?

Jeg flyttet sammen med min mann til
Tvedestrand, og var på utkikk etter
jobb i området. Jeg endte i Arendal
kommune og stortrives her! Jeg be-
gynte som leder for nettverk ”Helse
barn og unge”, men etter kort tid ble
jeg enhetsleder for ca. 100 mennesker
med 6 ulike fagnettverk (en av fem
enhetsledere i Rådhusenheten med
540 personer). Etter en omorganise-
ring med oppløsning av Rådhusenhe-
ten i 2009 er jeg nå enhetsleder for
Helse, barn og unge. Som egen enhet
er nå ”Helse, barn og unge” synlig på
kartet.

Hvordan er det å være leder i Arendal
kommune?

Det er spennende og utfordrende å
være leder i Arendal. Kommunen har
en rådmann med en sterk ledelsesfilo-
sofi. Han har hele veien fokusert på at
alle ansatte skal være myndiggjorte
medarbeidere. Det gis tillit og stort
spillerom innenfor rammene som er
gitt. Det er liten ledertetthet, faggrup-
pene er organisert i arbeidslag med
en koordinator. Som enhetsleder har
jeg personal, økonomi og fagansvar i
enheten.

Kommunen har en arbeidsgiverstrate-
gi om at vi skal være modige, åpne og
rause.
Det stemmer med mine verdier!
Jeg har min fysiske arbeidsbase i
Arendal kultur- og rådhus. Her er det
åpent kontorlandskap, ca. 60 på en
flate. Rådmannen står midt i blant
oss, heller ikke han har eget kontor!
Kommunalsjefen for oppvekst sitter
like ved meg, og barnevernssjefen er
nærmeste nabo. På den måten er det
lett å nå alle!

Du er leder for alle helsesøstrene, hva
mener du er viktig å fokusere på frem-
over?

Helsesøster har en unik posisjon i be-
folkningen. Den er opparbeidet
gjennom lang tid. Det er viktig å iva-
reta posisjonen, være synlige, yte en
god tjeneste for brukerne, være tyde-
lige samarbeidspartnere i tverrfaglig
samarbeid, og å være stolte av yrket
sitt!

Helsesøstre kan lære mye av barne-
vernsansatte og sosialarbeidere når
det gjelder å prioritere tid til egen
faglig utvikling, kollegastøtte og vei-
ledning. For barnevernsansatte og
sosionomer er veiledning “hellig tid“.
Helsesøstre dropper ofte slike sam-
linger for heller å stille opp for/sam-
men med andre. Det mener jeg er
misforstått.

Hvorfor er det så vanskelig for helsesøs-
tre å sette av tid til egen faglig utvik-
ling?

Det er ikke så lett å svare på. Med sta-
dig nye faggrupper inn på helsesøsters
“tradisjonelle arena”, mener jeg det er
det helt grunnleggende med faglig fel-
lesskap og å være stødig forankra i sin
faglighet. Det er et krevende yrke å
være helsesøster, og dermed viktig at
vi ivaretar og støtter hverandre, f.eks
med kollegaveiledning. At vi er trygge
i jobben vår og faglig på høyden,
trengs i møtet med brukere og samar-
beidspartnere.

Så du mener helsesøstre ved å nedprio-
ritere tid til ”å pleie egen styrke”
underminerer nettopp grunnlaget for
vårt unike fag?

Vi har en tendens til å være lite synli-
ge; Mange helsesøstre jobber ”i det
stille” – i direktekontakt med elever
og familier. Vi er omgitt av et umette-
lig behov. Etterspørselen etter helse-
søster er så stor at vi lett går i fella og
jobber bare på det personlige planet;
– Vi ”blir slukt” – istedenfor å ta oss
tid til å jobbe på systemnivå, og der-
igjennom framstå mer tydelige, f.eks i

skole- og kommunal sammenheng.
Ved å utsette eller overse eget behov
for påfyll både faglig og på det men-
neskelige plan, blir det vanskeligere å
stå fram med personlig styrke og
overskudd. Jeg oppfordrer alle helse-
søstre til å ta seg tid til å bygge samar-
beid, å hente støtte og dra nytte av
hverandre – både rent faglig og sosi-
alt!

Hva er dine viktigste fokus som leder?

Jeg er opptatt av at brukerne skal få
gode tjenester. Vi skal levere faglig
oppdaterte tjenester og møte alle bru-
kere på en respektfull måte. Jeg vil at
brukerne skal oppleve at de får et
godt møte når de kommer til helse-
stasjonen. Vi må huske at for dem er
hvert enkelt besøk svært viktig, og de
kommer til oss bare noen få ganger.
Det tar mange gode møter å rette opp
ett dårlig. Ikke noe sprer seg fortere
enn et dårlig rykte!

En leder bør være interessert i å tenke
strategisk og å se framover; Hva skjer
ute i samfunnet – hvilke nye/ulike be-
hov skal imøtekommes? Helsesøster-
tjenesten må ikke stagnere eller stivne
i gamle mønstre, derimot må vi legge
vekt på å være godt orientert om hva
som rører seg og være i forkant. Jeg
mener dette er viktigere enn at en le-
der bruker masse tid på å henge seg
opp i detaljer.

Selv om vi har små ressurser, mener
jeg vi må lære oss å prioritere og å
gjøre det beste ut av situasjonen –
spille ”på lag” med andre i kommune-
ledelsen. For å bli hørt av politikere
og byråkrater på kommuneplan, tror
jeg ikke det viktigste er tall, rapporter
eller statistikk. Vi må i tillegg ha per-
sonlig kontakt og bli kjent med dem.
Helst burde helsesøsterledere være fy-
sisk plassert i nærheten av kontorene
deres, treffe dem i gangen, i kantina,
slik at vårt blotte nærvær forplikter;
De blir minnet på barn og unge når
de ser oss. Jeg er bevisst på hele tida å
markedsføre og å profilere tjenesten,
og å være synlig både overfor innbyg-
gere og samarbeidspartnere.

SAMARBEID OG SYNLIGHET
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Jeg er og svært opptatt av medarbei-
derne. Arbeidsgivers viktigste ressurs
er de ansatte. For meg er det betyd-
ningsfullt at de kjenner meg og lett
kan ta kontakt når de har behov for
en prat. Det er svært viktig med et
godt arbeidsmiljø. Baksnakking, sy-
ting og klaging er svært nedbrytende,
og jeg bruker å si i intervjusituasjoner
at det ikke er tillatt i min enhet. Vik-
tig å rydde i problemer når de er små.
En god kultur er svært viktig, målet
er at alle føler tilhørighet, trygghet og
trivsel. Jeg ønsker at medarbeiderne
skal ha arbeidsglede og ha lyst og
energi til å gå på jobben!

Hvorfor velger du å fortsatt være leder;
Hva er det som gjør at du holder ut?

Det samme er også viktig for meg, jeg
må ha arbeidsglede, lyst og energi til å
gå på jobben! Det får jeg bl.a. ved å
arbeide for å få til gode tjenester for
brukerne. Ved å beholde et langsiktig
perspektiv, ser en at det nytter; Vi får
til noe som er bra!

Homborsund fyr

Nøkkelen din

Når sinnet har låst seg –
må du finne din nøkkel,
slik at du får låst deg –
inn, og fjernet rot og
søppel.

Nøkkelen du trenger –
kan virke vanskelig å
finne,
men nøkkelen henger –
et sted i ditt indre …

Husk kvittering

Tenk om du angrer –
forandrer din mening.
tenk før du handler –
husk alltid kvittering.

Lever i nuet

Lever i nuet –
nyter hvert smil,
spenner min bue –
flyr som en pil.

Kjærlighet

Den varmeste klem –
til dine kinn,
fordi du får frem –
de utroligste ting.

En blomstrende lang –
rose til deg,
fordi du får fram –
det gode i meg.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mari-Ann Korssjøen, enhetsleder og
Bodil Ruud, helsesøster, Barne- og fa-
milietjenesten Østbyen tiltak, Trondheim
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Viser til følgende tre artikler i
fagblad Helsesøstre nr 2/2010:
– LaH-styret: ”Dør helsesøster-
tjenesten, har vi oss selv å tak-
ke!”
– Anne-Britt Johansen: ”Språk 4
som en del av 4-års-konsultasjo-
nen”
– Helsesøsterstudenter
v/Høyskolen Diakonova: Brev til
Helsesminister Anne-Grete
Strøm Erichsen

Helsesøsterrollen
Først vil vi takke for at debatten om
helsesøsterrollen holdes i live. Det er
viktig at helsesøsters rolle og funksjon
drøftes med jevne mellomrom, og det
er bra at vi har en stor takhøyde for
denne diskusjonen internt. Helsesøs-
terrollen har endret seg i takt med
samfunnets utvikling og innbyggernes
helsesituasjon. I 1910 ble helsestasjo-
ner for mor og barn opprettet. Først i
1947 ble Statens Helsesøsterskole eta-
blert og i 1957 kom Lov om helsesøs-
tertjeneste. Forebyggende helsearbeid
har endret fokus gjennom disse årene,
fra infeksjonssykdommer og underer-
næring til livsstilsykdommer. Utfor-
dringene i dag er sammensatte. Sosia-
le ulikheter, relasjonsproblemer og
psykiske lidelser er noen av våre stør-
ste helseutfordringer. Det er viktig å
drøfte hvordan helsesøstre kan bidra
med sin kunnskap og erfaring til bed-
re helse for barn, unge og deres fami-
lier.

Artikkelen fra LaH-styret stiller
mange spørsmål med helsesøster i
sentrum. Utgangspunktet med helse-

søster i sentrum gir en annen tilnær-
ming enn om barn og familier settes i
sentrum. Hvilket perspektiv det drøf-
tes omkring må avklares før diskusjo-
nen tas. Når dette er tydelig, så er det
viktig å drøfte hva helsesøstre må gjø-
re/endre/tilpasse for å nå de sam-
funnsmål som settes for barn og fa-
milier. Dersom helsesøstre selv bidrar
i denne debatten og endringsproses-
sen er vi ikke redd for ”utflagging” av
helsesøstre, slik LaH-styret antyder.
Heller tvert i mot, det er mange opp-
gaver hvor helsesøsters kompetanse er
den beste! Dersom helsesøster ikke vi-
ser sin kompetanse og aktivt deltar i
utviklingen og tverrfagligheten, fryk-
ter vi at andre aktører tar over oppga-
vene. Da blir vi sittende på sidelinjen,
en situasjon helsesøstre ikke ønsker
og som barn og familier slett ikke for-
tjener.

LaH-styret skriver at tverrfaglighet er
et gode og en nødvendighet i en kom-
pleks virkelighet som vi møter i ”hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten”. Vi-
dere beskriver de flere ulike omorga-
niseringer og organiseringer samt nye
oppgaver for helsestasjon og skolehel-
setjeneste.

For å yte god tverrfaglig innsats kre-
ves en trygg helsesøsterfaglig kompe-
tanse og forståelse. I fagplan for hel-
sesøsterutdanningen i Sør-Trøndelag
(HIST) beskrives mål for utdanning-
en.
”Helsesøster må ha forståelse for ulike
syn på helse i forskjellige vitenskaper,
fagfelt og kulturer. Helsesøster må
evne og samarbeide tverrsektorielt og
endre tilnærmingsmetoder i takt med
samfunnets endringer og helsesyn.
Helsesøster må være bevisst hvilke
perspektiv hun velger. Det kreves at
helsesøster har kartleggingskompe-

tanse og kan analysere helseforhold
og forståelse av mangfoldet i faktorer
som påvirker helse. Det kreves at hel-
sesøster har utviklet personlig kom-
petanse og kreativitet til å være pre-
missleverandør og forandringsformil-
der overfor befolkning og samfunn.”

Dersom mål for utdanningen lå til
grunn for helsesøsters arbeid, ville
endringene skjedd naturlig og konti-
nuerlig. Og helsesøster ville ha en be-
visst holdning til å stille relevante
spørsmål om egen innsats, analysere
og reflektere i forhold til behov og
oppgaver i samfunnet. I teorien virker
det enkelt, men i praksis er det langt
mer utfordrende. Kanskje er det mu-
lig å realisere likt tjenestetilbud i hele
landet, hvor helsesøstre har en sentral
funksjon, med hjelp av felles arbeids-
verktøy eksempelvis standardiserte
kartleggingsskjema.

Å beskrive hva som er helsesøsters
viktigste oppgaver og prioriteringer
kan være vanskelig, og vi vil få for-
skjellige svar. Det sier noe om komp-
leksiteten som finnes i tjenesten og
hos brukerne. Kartlegging utført av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (2009)
viser at kommuner prioriterer ulikt
med hensyn til ressursbruk, antall
årsverk, sammensetning og tiltak
innenfor helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten. Tall fra Kostra synliggjør
variasjon i tjenestetilbudet i kommu-
nene. Hva er årsaken til at tjenesten
organiseres og driftes forskjellig?
Hvor starter den faglige identiteten
for helsesøstre? Produserer de ulike
helsesøsterutdanningene ulike kom-
petanser eller er det i møte med kom-
munehelsetjenesten at identiteten ut-
vikles, befestes eller styrkes?

Når vi samarbeider med andre yrkes-

LENGE LEVE
HELSESØSTER (-TJENESTEN)!
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grupper som fysioterapeuter, psykolo-
ger, barnevernsfaglige eller pedagoger,
tvinges vi til å reflektere over hva som
er helsesøsters bidrag i oppgaven. Vi
blir bevisst egen rolle, synliggjør for
andre yrkesgrupper vårt fag og våre
kompetanser sett ut fra vårt helhetlige
menneskesyn og vår kunnskap om
hva som påvirker helse. I samhand-
ling med andre ligger vår mulighet til
å drive helsefremmende og sykdoms-
forebyggende arbeid.

Språk 4 og 4-årskonsulta-
sjonen
Utviklingsarbeid må til for å styrke
kvaliteten i tjenesten vår. Og i utvik-
lingsarbeid er det sunt med kritiske
spørsmål. Vi viser til innlegg: ”Språk 4
som en del av 4-årskonsultasjonen” av
helsesøster Anne-Britt Johansen i
Trondheim kommune. Artikkelen
bærer preg av lite kunnskap om det
lokale utviklingsarbeidet. Vi har gitt
mye informasjon både i og utenfor
Trondheim, og vi deler gjerne vår er-
faring. Innlegget kunne ha stått seg på
litt research i forkant av skrivingen.

Helsesøstre i Østbyen i Trondheim
har fortsatt hovedansvaret for 4-års-
undersøkelsen. Vi ivaretar kartlegging
innenfor alle temaene som beskrives i
”Veilederen”. I tillegg har vi fokus på
barnets sterke sider og beskyttelses-
faktorer, som er viktige for barnets
utvikling.

I følge brukerveiledning for Språk 4
(2008) er forutsetningen at man har
gjennomgått kurs som både omhand-
ler generell språkutvikling, språkvan-
sker, forståelse av hva observasjonen
måler, og praktisk kunnskap i
gjennomføring og vurdering av barns
besvarelse. Resultatet av Språk 4 vur-
deres av foreldre, pedagog og helse-
søster sammen. Dersom tiltak trengs
avklares hvem, og hva som gjøres.
Plan for evaluering og oppfølging
skriftliggjøres.

I følge NOU Rett til læring (2009) har
systematisk kartlegging økt bevissthe-
ten hos helsesøstre rundt barns språk-
utvikling og ført til bedre systemati-
sert samarbeid med barnehagene.

Funnene har ikke medført endring i
oppfølging av barna.

I Stortingsmelding nr 41 (2008–2009)
foreslår Kunnskapsdepartementet å
innføre krav om at alle barnehager
skal gi tilbud om språkkartlegging til
alle barn som går i barnehage. Det at
barnehagen nå ser ut til å få større
ansvar for språkkartleggingen av barn
krever at samarbeidet mellom barne-
hagene og helsestasjonene utvikles.
Det er viktig å se helhetlig på barns
utvikling, hvor språk er en del av det
hele. Den helsestasjon/helsesøster
som ofte har fulgt barnet fra fødselen
av er derfor en viktig samarbeidspart-
ner for barnehagene. Barnehagen og
helsestasjonen bør utnytte hverandres
kompetanse. Dette krever god dialog
med foreldrene, rutiner for samarbeid
og gjensidig informasjonsutveksling.
Et tett samarbeid mellom helsestasjon
og barnehagen vil representere en
nyttig tverrfaglighet i vurdering av
barn og hvilken innsats som vil være
påkrevet. Tiltak for tidlig innsats vil
kreve at barnehagen samarbeider tett
med også andre kommunale tjenester
som PP-tjeneste, barnevern og øvrige
helsetjenester avhengig av kommunal
organisering. I Trondheim er mange
av deltjenestene samlet i en Barne- og
familietjeneste.

I NOU ”Det du gjør, gjør det helt”
(2009) anbefaler utvalget at kartleg-
ging av barns emosjonelle, sosiale og
adferdsmessige utvikling bør skje i
barnehage alternativt hjemme for
barn som ikke er i barnehage fra 3-års
alder. Dette begrunnes ut fra at bar-
net bør være innenfor så trygge og
forutsigbare rammer som mulig. Ob-
servatørene skal komme til barns are-
na og ikke omvendt slik det har vært
lang tradisjon for. Målet for kartleg-
gingen er å avdekke vansker så tidlig
som mulig og sette inn tiltak.
Studien ved NTNU ”Tidlig trygg i
Trondheim” viser så langt at verken
foreldre, barnehage eller helsesøster
finner de psykiske syke hver for seg,
så kanskje har vi større treffprosent
om vi ser barnet sammen, slik at de
barna som trenger hjelp får tidlig og
riktig hjelp. Vi ønsker å samarbeide

med forskningsfeltet og være evidens-
baserte så langt det lar seg gjøre.
Helsesøstre har lang tradisjon med å
være på skolearenaen. Nå når vi har
nærmest full barnehagedekning er det
grunnlag til å stille spørsmål om ikke
barnehagen også skal få samme til-
gang på helsesøster ved å ha tilstede-
værelse i barnehage og gjennomføre
screening der barnet er?

Utviklingsarbeidet som er forankret
hos Rådmannen og utføres i Østbyen
bydel i Trondheim, er beskrevet i Hel-
sesøsterbladet nr 1/2010 og gjentas
ikke her. Siden forrige artikkel har vi
fått mer erfaring og flere tilbakemel-
dinger fra foreldre, barnehagestyrere
og helsesøstre. Alle kommunale og
private barnehager deltar. Familiebar-
nehager er ennå ikke inkludert da
vårt krav til høy kvalitet forutsetter
pedagogisk personell.
Så langt har 250 barn gjennomgått 4-
årskonsultasjonen i barnehagen og
evalueringen fra foresatte som deltok
i gjennomføringen av utviklingsarbei-
det er udelt positive. Vi som helsesøs-
tre var bekymret for at spørreskjema-
et var for omfattende, men det ble
godt mottatt. Mange foresatte fylte ut
spørreskjemaet sammen, noe vi også
anbefalte. En far sa:
”Dette har vi jobbet mye med, og vi
oppdaget mange nye ting som vi aldri
hadde tenkt over, det er så bra!”.
”I tillegg er det så praktisk å komme i
barnehagen der sønnen min er,
samfunnsøkonomisk bra!”

Foresatte opplever barnehagen som
en fin arena å gjennomføre 4-årskon-
sultasjonen på. De fremhever at bar-
net viser en større trygghet i kjente
omgivelser, og bekrefter at ”det barnet
vi ser” er ”slik barnet til vanlig er”.
Når screeningen av barnet er utført
går barnet tilbake til avdelingen. Fore-
satte og helsesøster får alenetid, noe
begge parter uttrykker som verdifullt.
Vi drøfter aktuelle tema og avklarer
hva som skal følges opp med pedago-
gen. I samtalen mellom foresatte, pe-
dagog og helsesøster uttrykker fore-
satte at det er flott at barnehagens an-
satte kan bidra med sine resurser og
kunnskaper om barnet. Foresatte



HELSESØSTRE – NR. 3-2010 27

SAMARBEID OG SYNLIGHET

opplever konsultasjonen som syste-
matisk gjennomgang av alle sentrale
områder. Flere uttaler at det er posi-
tivt å slå sammen” to foreldresamta-
ler”, som de opplever har mye av sam-
me innhold.

Samtalen mellom foresatte, barneha-
gen og helsestasjonen gjør problem-
områdene til de barna som strever ty-
delige. Vi har til det fulle utnyttet in-
formasjonen aktører rundt barnet sit-
ter inne med for å avdekke og å gi
målrettede tiltak til barn som trenger
ekstra støtte.
Vi får se sterke sider og områder der
barnet måtte streve, hjemme og/eller i
barnehagen. Fokus på barnets ressur-
ser er viktig når en skal ta fatt på til-
tak for endringsprosesser.
Informasjonen om styrker og svakhe-
ter hos barnet gir gode tilbakemel-
dinger til foresatte, slik at foresatte fø-
ler seg sett, hørt og bekreftet i sin for-
eldrerolle. Samtalene oppleves som en
dialog mellom tre likeverdige parter
med ulik kompetanse, som sammen
blir enig om en god vei videre.
Foresatte uttaler unisont at dette må
videreføres, både fra de som kommer
med sin første 4-åring og de som har
erfaring fra tradisjonell 4-årskonsul-
tasjon på helsestasjonen. De uttaler at
dette er en kvalitetsikring for barn
som trenger tiltak og støtte på et tid-
lig tidspunkt. De uttaler:
”Dette er generelt et svært flott tiltak til
det beste for barna, der eventuelle pro-
blemer lettere kan oppdages”.
”Anbefaler veldig at det videreføres”
”Når begynner dere med samme opp-
legg for 2-åringen?”

Alle pedagogene og helsesøstrene som
deltok er fornøyde, og anbefaler at ut-
viklingsarbeidet fortsetter. Vi opple-
ver at dette er et kvalitetsmessig godt
tilbud for barn og foreldre.
Vi har 100 % fremmøte. Sammenlig-
net med helsestasjonens tradisjonelle
form, hvor vi registrerer økende fra-
fall på 4-årskonsultasjonen, er dette
ressursbesparende. På landsbasis mø-
ter 86 % av 4-åringen til helsesta-
sjonskonsultasjon i følge NOU, Rett
til læring (2009), mens mer enn 94 %
(Trondheim 97%) går i barnehage.

I NOU (2009) ”Det du gjør, gjør det
helt”, er tidlig innsats av stor betyd-
ning for å gi barn og unge stabile og
trygge rammer for utvikling og vekst.
Derfor er det et mål at barn og unge
skal få helhetlig og koordinert hjelp
til rett tid. Gjennom tidlig innsats re-
duseres omfanget av problemer se-
nere, og med det også behovet for
samordning. Samtidig er det få syste-
matiske tiltak i barnehager for å kom-
me tidlig inn i forhold til barn og fa-
milier som har behov for hjelp.
Mangel på systematisk oppfølging
innebærer at det er opp til den enkel-
te ansatte i barnehage og andre in-
stanser å vurdere om det er grunn til
bekymring. Det er da fare for at en «
vente og se»-tilnærming utvikles, noe
som kan medføre at barnet ikke får
riktig hjelp i tide.

Avslutningsvis er det viktig å under-
streke at en systematisk gjennomfø-
ring av 4-årskonsultasjonen styres fra
helsestasjon. Dokumentasjon oppbe-
vares i barnets journal på helsestasjon
og personvern er i varetatt. Alt skjer
sammen med foreldre og brukermed-
vikning ivaretas. Prosjektet hos oss i
Østbyen bydel i Trondheim kommu-

ne, vil neppe føre til helsesøstertjenes-
tens død slik tilbakemeldingene fra
fagfolk og foreldre er!

Vi vil samtidig berømme helsesøster-
studentene i samme helsesøsterblad
nr 2/2010 som i sitt brev til Helsemi-
nisteren beskriver oppgavene, og sier
at dette trenger vi mer ressurser til.
De er tydelig på hva som skal gjøres.
Det virker lovende for helsesøsters
fremtid! Stå på helsesøstre og gjør en
fortsatt viktig innsats for barn, unge
og familien.
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For aller første gang arrangeres det helsesøsterkongress i
Sør-Trøndelag og trønderhovedstaden er stedet for hel-
sesøsterkongressen 2011. Det er en anledning du ikke
bør la gå fra deg!

Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjor-
den. Navnet Trondheim kommer av det norrøne
Þróndheimr som betyr hjemsted for de sterke og frukt-
bare, og det legger visse føringer både for vertskap og
sted, noe som vi vil gjøre vårt beste for å innfri. Trond-
heim kan i både geografisk og historisk perspektiv by på
muligheter og kontinuitet. Vi ønsker å friste med noe av
byens særpreg:
• Naturlig knutepunkt for reise, innovasjon og forsk-
ning

• Statuen av Trondheims grunnlegger Olav Tryggvason
midt på Torvet, hvor han fra den 18 m høye søylen
vokter over Trondheims befolkning

• Den majestetiske Nidarosdomen, Norges nasjonalhel-
ligdom

• Forskningsbyen med NTNU (tidl. NTH) som feirer
100 år i 2010, og ”Det Kgl. Norske Videnskabers Sel-
skap" som feirer 250 år i 2010

• Gamle Bybro med ”Lykkens portal”

• Elveslyngen som omkranser Midtby-
en, de gamle bryggene ved elvas utløp,
med gangavstand til alt gjennom de
brede gatene og de smale veitene

• Trøndersk trehusbebyggelse i Midtby-
en og på Bakklandet. Opprinnelig
små arbeiderboliger, i dag restaurert
til boliger og særpregede forretninger,
men også storslåtte trepale for de rike,
blant dem Nordens største, Stiftsgår-
den.

Byen har cirka 170 000 innbyggere og er stadig i vekst.
Trondheim er ved flere anledninger kåret til landets bes-
te studentby. Studentene utgjør hver sjette innbygger,
setter sitt preg på byen og gjør at det faktiske folketallet
er betydelig høyere. Studentene bidrar dessuten til å gjø-
re den tusen år gamle byen nyskapende, sterk og frukt-
bar. Du kan lese mer på www.trondheim.no

Kongressen finner sted på Rica Nidelven – hotellet som
strekker seg 17 meter ut i Nidelva, og som for femte år
på rad i 2010 vant kåringen ”landets beste hotellfrokost”.
Hotellet byr på kortreist mat. www.ricanidelven.no

Programmet vi kan tilby er variert og spennende. I en
tid med stadig økende individuelt fokus, ønsker vi å se
på folkehelsearbeidet og hvordan helsesøster kan ivareta
en tydelig rolle i dette med vekt på befolkningsperspek-
tivet og det helsefremmende arbeidet. Våre foredrags-
holdere vil belyse temaet fra ulike perspektiv.
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FORELØPIG PROGRAM
(med forbehold om endringer. Pauser, lunsj og eksakte tids-
punkt er ikke oppgitt).

TIRSDAG 12.04.11
0830-1030 Faggruppeledersamling
0900-1100 Registrering, besøk i utstillingsområdet
1100 Åpning av kongressen
1150-1700 • Uten helsesøster stopper folkehelsearbeidet!

divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Helsedirek-
toratet
• Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens
forfall? professor i sosialmedisin Steinar Westin,
NTNU
• Individ og folkehelse, professor i sykepleievi-
tenskap Marit Kirkevold, UiO
• Omsorgsarbeidet i et frivillighetsperspektiv,
generalsekretær i Norges Røde Kors Børge
Brende

1800 Konsert i Nidarosdomen
2000 Middag på hotellet

ONSDAG 13.04.11
0830-1130 GF/Fagpolitisk debattforum
1230-1330 • Sjef i eget liv. Hvordan kan vi stimulere folk

til å ta ansvar for egne holdninger, følelser og
atferd? Professor Ingvard Wilhelmsen, Institutt
for indremedisin, UiB

1400-1630 Parallellsesjoner A/B/C/D. Hver parallell av-
sluttes med 15 minutter til spørsmål og dis-
kusjon.

A. Ernæring og fysisk aktivitet
• Forebygging av overvekt i skolehelsetjenes-
ten, fastlege, skolelege og førsteamanuensis Si-
ren Haugland, Institutt for samfunnsmedisin-
ske fag – seksjon for sosialmedisin UiB
• Fullamming, innføring av fast føde og aller-
gi, barnelege Ragnhild Halvorsen, Rikshospita-
let
• Helsesøster med RØRIS; Folkehelsesøstra i
bevegelse. Fra rådmann til barnehage, helse-
søster Marit Olsen
• Minoritetshelse og kosthold, ernæringsfysio-
log Tone Mellin Olsen

B. Rus og tobakk
• Hva virker i rus- og tobakksforebygging,
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
• Tobakksfri ungdom, Kreftforeningens fore-
byggende arbeid,Marit Svisdal, Kreftforening-
en
• Ungdomskontrakt. Tidlig intervensjon for å
forebygge rusavhengighet, helsesøster Bente
Tandstad og helsesøster May Elisabeth Ullnæss,
Bærum kommune

• Ungdom som doper seg til ”perfekt kropp”,
daglig leder Informasjonssenteret for antido-
ping Margaret Tveitan

C. Psykisk helse
• Søvn hos de minste, helsesøster og førstelektor
Nina Misvær
• ADBB, en kartleggingsmetode for å oppdage
sosial tilbaketrekkingsatferd hos små barn.
helsesøster Unni Tranaas Vannebo, R-bup Sør
Øst og helsesøster Karina Lund Sumstad,
Trondheim kommune
• Psykisk helse hos ungdom – betydningen av
stress og friskfaktorer, stipendiat Unni Karin
Moksnes, NTNU

D. Organisasjon og Ledelse
• Erfaringer fra pandemien,
led.helsesøstre/fagledere fra Sandnes, Bergen og
Sør-Varanger kommune
• Effektiviseringsnettverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, helsesøster Kristin Sofie
Waldum, Oslo kommune
• Full hjembesøksdekning – er det mulig, og
hvordan? Ledende helsesøster Toril Økland,
Bergen kommune
• Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, Helsetilsynet Sør-Trønde-
lag

1700 Alternative utflukter
2000 Festmiddag

TORSDAG 14.04.11
0900-1400 • Spesialistgodkjenning av helsesøster? Pilot

helsestasjon og skolehelsetjeneste, Liv Østli,
Athena
• Nytt fra Helsedirektoratet
• Når avvik skjer: Risikofaktorer ved omorga-
niseringer og oppgaveoverføringer.
Studieleder Arve Negaard, avd. økonomi, språk
og samfunnsfag høyskolen i Østfold
• Vaksiner med et skråblikk, filosof Berge Sol-
berg
• Humorens betydning for folkehelsa, profes-
sor Sven Svebak, NTNU
• Avslutning

1400 Lunsj og avreise

KONGRESS 2011
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KONGRESS 2011

Sosialt og kulturelt program
er også viktig!
Vi kan tilby:

Dag 1:
A. Konsert i Nidarosdomen, med Ni-
darosdomens jentekor og organist
Det blir mulig å ta den gamle domen i
nærmere øyesyn, og vi får nyte en
stemningsfull konsert med Nidarosdo-
mens jentekor og orgeltoner.

Dag 2:
Du kan velge mellom
B. Byvandring – Omsorg i 1000 år
Trondheim har lange tradisjoner på å
ta vare på de svakeste i samfunnet.
Hospitalet, Slaveriet, Fattighuset og
Thomas Angells stuer er noen av byens
mange ”milde stiftelser” gjennom his-
torien. Bli med på en guidet byvan-
dring i en spennende del av Trond-
heims historie som fortjener å bli bedre
kjent.

C. Rockheim – nasjonalt opplevelses-
senter for pop og rock
Museet samler inn, tar vare på og for-
midler norsk populærmusikk fra 1950-
tallet og fram til i dag. Intensjonen bak
Rockheim har vært å skape et museum
hvor publikum i stor grad former opp-
levelsen sin gjennom interaktive utstil-
linger. Siden åpningen 5. august har
Rockheim hatt over 20.000 besøkende.
Under årets reiselivskonferanse i sep-
tember ble Rockheim vinner av prisen
årets kreative reiselivsprodukt.

Festmiddagen er det sosiale høyde-
punktet under kongressen, og vi byr på
god mat, underholdning og tid til å
prate med nye og gamle kolleger.

Hos oss vil du oppleve småbyens
sjarm og storbyens mange muligheter.
Legg vårturen til Trondheim!

Vi ønsker helsesøstre, forelesere og
samarbeidspartnere hjertelig velkom-
men til innholdsrike dager i trivelige
Trøndelag!

Med vennlig hilsen arrangementskomi-
teen ved 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
––––––––––––––––––––––––––––––

REISEMULIGHETER – DET
ER ENKELT Å KOMME TIL
TRONDHEIM!
• Tog fra nord, sør eller øst
• Buss fra alle retninger
• Hurtigbåt fra Fosen og Kristiansund
• Hurtigruta anløper Trondheim hver
dag
• Fly fra 17 destinasjoner i Norge.
Flybussen tar kun en halv time fra
Værnes til Trondheim sentrum.
Reise bestilles av den enkelte. Bestiller
du tidlig, kan både NSB, hurtigruta,
SAS og Norwegian tilby rimelige bil-
letter.

PÅMELDING
skjer kun på internett via LaH NSFs
nettsider www.sykepleierforbundet.no/
helsesostre
Det vil bli åpnet for påmelding før jul,
så følg med på nettsidene og i med-
lemsbrev!

Du bestiller rom ved påmelding. Øn-
sker du å benytte andre boalternativ
enn kongresshotellet, må dette bestilles
privat.

Kontaktinformasjon
Leder HK11: Monica Hoff Gaustad,
monica-hoff.gaustad@trondheim.
kommune.no – Tlf.: 909 73 823.

GJENREIS folkeHELSEsøstera!

ABSTRACTS/ POSTER –
PRESENTASJON
Vi inviterer helsesøstre fra hele
landet, og våre skandinaviske kol-
leger til å presentere posters (pla-
katpresentasjoner) på helsesøster-
kongressen.
Dette kan være presentasjon av
prosjekt, forskning, rapporter osv.
For å bli vurdert som poster, sen-
der du inn et abstract – eller
sammendrag – av det du vil pre-
sentere.
Frist for innsending: 01.01. 2011

Retningslinjer for abstract/
poster:
1. En egen komité vil vurdere innsendte
abstracts, og velge ut de som blir pre-
sentert i form av poster. Det vil ikke
være anledning til å gjøre vesentlige
endringer i tittel eller innhold på pos-
teren etter at den er antatt.

2. Om sammendraget:
• Inntil 250 ord – unntatt tittel og
forfatterens navn
• Korresponderende forfatters navn,
adresse og e-post (i kursiv)
• Forfattere: fornavn, etternavn, kom-
mune/institusjon
• Blokkjustert tekst – rett høyre og
venstre marg. Skandinavisk eller eng-
elsk språk
• Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små
bokstaver. Linjeavstand enkel (1,0)
• Bidragene skal inneholde problem-
stilling, metodisk tilnærming og kort
om hovedfunn/resultater.

3. Det er bare medlemmer i LaH NSF,
samt fra våre nordiske samarbeidsfor-
eninger i NoSB som kan presentere
bidrag.
Ikke-medlemmer kan bare delta som
samarbeidende deltaker/forfatter

4. Antatte bidrag kan bare presenteres
av deltakere som er registrert/har be-
talt deltakeravgift.

5. Posterstørrelse er 100 x 70 cm. Stør-
relsen må overholdes! Poster vil bli
festet til vegg med festepasta. Det vil
ikke bli anledning til å ha bord eller
annet utstyr ved posterpresentasjonen

6. Utvalgte posters vil bli utstilt under
hele kongressen.

7. Posterpresentasjonen er gratis, men
man må selv dekke reise, opphold og
evt. øvrige kostnader.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Astrid Grydeland Ersvik
Alle foto: Hilde Egge og Astrid Gryde-
land Ersvik
–––––––––––––––––––––––––––––––––

ENDELIG kunne 600 forventnings-
fulle helsesøstre, utstillere, forelesere
og gjester samles i Svolvær – etter at
vi for første gang måtte utsette en
kongress. Som alle vet, skyldtes det en
askesky fra Island.
Svolvær, Thon hotel, Lofoten kultur-
hus og de lokale arrangørene tok
varmt og vel vare på alle deltagere
gjennom tre flotte kongressdager!

De lokale faggruppelederne og styret
avholdt faggruppeledersamling dagen
før, supplert med prosjektdeltagerne i
Pilot helsestasjon og skolehelsetjenes-
te andre dag. Disse samlingene er vik-
tige for at styret og lokale faggrupper
skal utveksle erfaringer, korrigere kur-
sen og sammen jobbe mot felles mål.

Åpningen av kongressen foregikk i
Lofoten Kulturhus.. Både leder i den
lokale arrangementskomiteen Eli Ta-
ranger Ljønes, tidligere statsråd Guri
Ingebrigtsen, og leder i Landsgruppen
av helsesøstre NSF holdt åpningstaler.

Det var også videohilsen fra for-
bundsleder i NSF Lisbeth Normann.
Det ble i åpningen gratulert med LaH
NSF sine 55 år som faggruppe i 2010,
noe som ble feiret med både gave til
deltagerne og bursdagskake.

Tema for kongressen var Alle kommer
hjemmefra – med fokus på familien.
Berger Hareide og Sissel Gran belyste
på ulikt vis det mangfoldige og tildels
utfordrende familielivet vi alle er en
del av. Innleggene fra de to kalte på
både smil og latter, gjenkjennende
nikk og ettertenksomhet.

Barneombudet avsluttet fagdelen før-
ste dag med spesielt fokus på de ut-
satte barna.
Dagen ble avsluttet med utflukter til
Trollfjorden, Henningsvær og Borg.

Dag to startet med generalforsamling,
med valg av nytt styre. Det ble fattet
vedtak om at generalforsamling her-
etter skal avholdes hvert annet år,
med et debattforum det året man
ikke har GF. Videre ble det besluttet
en resolusjon som oversendes både
helse- og omsorgsministeren og bar-
ne-, likestillings- og diskriminerings-
ministeren. Presentasjon av det nye
styret og vedtatt resolusjon kan du
lese annet sted i bladet.
Ettermiddagen bød på plenumsinn-
legg av leder i Sykepleieetisk råd Ma-
rie Aakre, hvor hun belyste betyd-
ningen av etisk refleksjon for å kunne
tilby kvalitativt gode helsetjenester.
Videre var det fire paralleller med
mange og interessante innlegg, og de-
batt avslutningvis.

Det sosiale høydepunktet var festmid-
dagen, som åpnet med revy av Hæl-
sikkes kvinnfolk. Forelesningssalen
var som ved et trylleslag forvandlet til
festsal for 530 festkledde og feststemte
deltagere. Revyen satte stemningen,
og nydelig mat, drikke og godt sel-
skap gjorde festmiddagen til en hyg-
gelig opplevelse.

KONGRESS OG GF 2010
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HELSESØSTERKONGRESSEN 2010,
OGSÅ KALT ASKEPOTTKONGRESSEN

SVOLVÆR, 15.–17. SEPTEMBER

Lokal arrangementskomite hadde gjort en strålende jobb! Her fra åpningen av kon-
gressen.

Berger Hareide og Sissel Gran.
Staselig og velsmakende jubileumska-
ke.



Årets helsesøster ble Anne Cathrine
Fulford fra Lier kommune.
Til stående applaus fikk en overrasket
og glad prisvinner utdelt diplom og
glasskunst.
Mer omfattende omtale av prisvinne-
ren finner du nederst på siden.

Avslutningsdagen hadde spesielt fo-
kus på hjemmebesøket – hvordan for-
eldre ser på det å få hjembesøk og å
være nybakte foreldre, og hvordan
helsesøster kommer som både gjest

og profesjonell. De to siste innleggene
gjorde sterkt inntrykk, med sitt fokus
på barn som lever i omsorgssvikt og
vold. Spesielt vil nok mange huske Jo-
han Holands fortelling om egen van-
skelig barndom og veien frem mot et
bedre liv.

Et flott kor med barn og unge avslut-
tet kongressen med Lofotkorallen, før
lokal arrangementskomite, hotell,
kulturhus og konferanseavdeling ble
behørig takket for strålende innsats.

Oppdatert kompendium med
sammendrag av foredrag, samt de
foredrag/presentasjoner vi har fått til-
latelse til å legge ut, finner du på
LaHs nettsider –
www.sykepleieforbundet.no/helsesost
re – gå inn via venstremenyen, velg
Helsesøsterkongress/GF.

Vi sees i Trondheim12.-14. april 2011
– da er tema folkehelse!

Kriterier for prisen
• Har gjort en ekstra innsats for å
synliggjøre og markedsføre vårt fag
og vår profesjon både innenfor og
utenfor sin egen virksomhet/kom-
mune

• Bidratt til utvikling av helsesøsters
fagområde

• Er medlem av Landsgruppen av
Helsesøstre NSF

I begrunnelsen for pristilde-
lingen, sies:
Anne Cathrine har hele sitt yrkesakti-
ve liv som helsesøster arbeidet i Lier
kommune. Hun har gjort og gjør en
ekstra innsats for å synliggjøre og
markedsføre vårt fag og vår profesjon
innenfor og utenfor egen virksomhet.
Hun benytter alle sjanser til å fortelle
at hun er helsesøster, hva en helsesøs-
ter står for og tar gjerne en diskusjon
om hvor viktig det forebyggende hel-
searbeidet er.

Anne Cathrine utmerker seg spesielt
ved at hun:
– alltid er ekte i sitt engasjement
– alltid har tid til å hjelpe en kollega
– alltid er i godt humør
– behandler alle med respekt – barn,
unge og voksne, etnisk norske og
flyktninger/ innvandrer

– er faglig sterk, spesielt i forhold til

oppfølging av barn og unge med
psykiske vansker

– er tydelig i sitt budskap til bruker-
ne, det være seg barn, unge eller
foreldre

– nyter stor tillit hos brukerne
– er ofte etterspurt av foreldre og
kolleger

– har erfaring og kunnskap som gir
tillit hos brukerne

Anne Cathrine har ofte studenter fra
grunnutdanning og helsesøsterutdan-
ning, og alle, uten unntak, er fornøy-
de med sin praksis, for faglig og in-
spirerende opplegg.
Av sine kolleger karakteriseres hun
som Helsesøster med stor H, en
”grasrothelsesøster” som er et godt
eksempel for andre.

Landsgruppen av Helsesøstre NSF
gratulerer Anne Cathrine med en vel
fortjent pristildeling!

KONGRESS OG GF 2010
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ÅRETS HELSESØSTER 2010:
ANNE CATHRINE FULFORD

Fra havna i Svolvær. Thon Hotel Lofoten og Lofoten kulturhus.



Protokoll, vedtatt handlingsplan og
budsjett vil du finne på våre nettsider
www.sykepleierforbundet.no/
helsesostre under fanen Helsesøster-
kongress/GF i venstremenyen.
Her gis kun en kort oppsummering,
samt presentasjon av nytt styre og
vedtatt resolusjonstekst.

KOMMENDE KONGRESSER
Det ble vedtatt at generalforsamling
heretter skal avholdes hvert annet år,
og styret fikk fullmakt til å innarbeide
de nødvendige vedtektsendringer og
praktiske forhold som følge av dette.
Det året hvor GF ikke avholdes, ar-
rangeres et faglig debattforum.
Sted for kommende kongresser:
Trondheim 12.-14. april 2011, Krage-
rø 24.-26. april 2012.

VALG
Det var valg på to styremedlemmer
og tre varamedlemmer.
Det nye styret består av:
LLeeddeerr:: Astrid Grydeland Ersvik (ikke
på valg)
SSttyyrreemmeeddlleemmmmeerr::
Astrid Seim Realfsen (ikke på valg)
Karen Johanne Jægtnes (ikke på valg)
Hilde Egge (gjenvalg)
Eli Taranger Ljønes (ny)
VVaarraammeeddlleemmmmeerr::
1.vara: Torun Rundhovde Mørenskog
(ny)
2.vara: Nina Misvær (gjenvalg)
3.vara: Signe Myklebust (gjenvalg)

Kort presentasjon av styrets
medlemmer:
AAssttrriidd  GGrryyddeellaanndd  EErrssvviikk,,  KKrriissttiiaann--
ssuunndd ––  4499 åårr..
Leder for LaH NSF på heltid, har
hjemmekontor med stor reiseakti-
vitet.
Har vært leder i LaH NSF siden 2005,
tidligere nestleder og styremedlem.
Jobbet 20 år som helsesøster, sjefhel-

sesøster/fagkoordinator og som pro-
sjektleder for Familiens Hus. Erfaring
fra alle områder av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, men hovedkom-
petanse på helsestasjon for ungdom,
skolehelsetjeneste og ledelse, i tillegg
til reisemedisin og smittevern.
Er opptatt av at helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten fortsatt skal være det
sentrale helsefremmende og forebyg-
gende helsetilbudet til barn og unge
og deres familier, og at helsesøstre
skal utgjøre et faglig sterkt grunnfjell i
tjenesten. Dette må avspeiles i kon-
krete bevilgninger til tjenesten. Opp-
tatt av å fronte barn og unges rett til
helsetjenester, og betydningen av hel-
sesøsters kompetanse.
Er sekretær i arbeidsutvalget (AU) til
Sentralt Fagforum i NSF.

AAssttrriidd  SSeeiimm  RReeaallffsseenn,,  BBeerrggeenn  ––  5566 åårr
er kasserer og har sittet i LaH styret
siden 2006. Har vært NSF plasstillit-
svalgt i ni år. Har arbeidet som helse-
søster siden 1983, hele tiden i Bergen.
Har hatt hele spekteret fra helsesta-
sjon, skolehelsetjeneste og helsesta-
sjon for ungdom, samt vikariert som
leder i flere perioder. 
Er opptatt av at LaH skal være en
sterk og tydelig organisasjon for med-
lemmene, en tydelig aktør inn mot
myndighetene, sette fokus på helse-
fremmede og forebyggende tjenester
til barn og unge og påvirke til en lov-
og forskriftsfestet tjeneste i de ulike
kommuner, uavhengig av kommune-
økonomi. 
Ønsker å få et politisk vedtak om
opprettelse av og bevilgninger til na-
sjonalt kompetanse og utviklingssen-
ter for helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten.

KKaarreenn  JJ..  JJææggttnneess,,  HHaarrssttaadd  ––  6600 åårr er
styremedlem, og har sittet i LaH -sty-
ret siden 2007. Har arbeidet som hel-

sesøster i snart 13 år, 1 år som le-
dende helsesøster i Evenes, de øvrige
årene i Harstad. Har vært plasstillit-
svalgt for NSF både på sykehus og i
kommunal jobb. 
Er opptatt av hvordan vi kan utnytte
og utvikle IKT som verktøy i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, norm-
tall for tjenesten, å få en mer konkret
og forpliktende veileder for tjenesten
og av kunnskapsbasert praksis, og sat-
sing på et nasjonalt kompetanse- og
utviklingssenter.

HHiillddee  EEggggee,,  BBæærruumm  ––  5500 åårr kom inn
som 3.varamedlem i 2008, 1.vara-
medlem siden 2009 og ble i år valgt
som fast styremedlem.
Har arbeidet som helsesøster i 13 år,
hovedsakelig på helsestasjon, i barne-
skole og helsestasjon for ungdom. De
siste årene prosjektleder for PIS –
prosjektet (Plan for Implementering
av Skilsmissegrupper), og har vært
med å utvikle materiell for skilsmisse-
grupper. Er opptatt av å få flere og
mer helsesøster på skolene, fortsatt
tverrfaglighet, midler til forskning
blant annet gjennom et nasjonalt
kompetanse- og utviklingssenter,
hvordan vi kan bidra til å forhindre
samlivsbrudd, og foreldrerollen og
barnets stilling i samfunnet.

EEllii  TTaarraannggeerr  LLjjøønneess,,  MMiissvvæærr  ––  4499  åårr.
Ble valgt som fast styremedlem i år.
Har vært både styremedlem, nestleder
og leder i LaH Nordland. Leder for
arrangementskomiteen for helsesøs-
terkongressen i 2003 og 2010. Har er-
faring som ledende helsesøster, syke-
pleiekonsulent for hjertesyke barn,
konsulent ved lærings- og mestrings-
senter, og jobber i dag som helsesøs-
ter i Bodø kommune.
Er opptatt av at LaH skal styrke og
tilrettelegge for arbeid i de lokale fag-
gruppene, fortsette arbeidet med

GENERALFORSAMLING 2010

HELSESØSTRE – NR. 3-201036

GENERALFORSAMLINGEN 2010
LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF AVHOLDT 
GENERALFORSAMLING 16. SEPTEMBER 2010



opprettelse av et Nasjonalt kompetan-
sesenter for helsestasjons- og skole-
helsetjeneste, og fremme og videreut-
vikle et internasjonalt engasjement i
LaH. Eli ser viktigheten av forskning
og tilrettelegging for fagutvikling.

TToorruunn  RRuunnddhhoovvddee  MMøørreennsskkoogg,,  HHoovv--
ddeenn  ––  4466  åårr..  Ble valgt som 1.vara i år.
Har tidligere erfaring som hovedtillit-
svalgt. Jobbet som helsesøster siden
1991. Gjennom lang fartstid i en liten
kommune har hun opparbeidet allsi-
dig praksis og har erfaring fra og
kompetanse på mange ulike arbeids-
oppgaver. Er opptatt av at LaH skal
tydeliggjøre det arbeidet som helse-
søster gjør, og fortsatt arbeide for et
nasjonalt kompetansesenter for helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten.

NNiinnaa  MMiissvvæærr,,  OOsslloo  ––  5566 åårr fortsetter
som 2.vara. Har tidligere vært både
styremedlem og leder i LaH NSF. Har
arbeidet som helsesøster i 20 år samt
undervist på helsesøsterutdanningen i
2 ½ år.
Opptatt av at LaH NSF skal være pre-
missleverandør for hva som fremmer
barn og unges helse, initiere og faglig
støtte forsknings- og fagutviklings-
prosjekter om helsesøsters arbeids-
områder, bidra til å styrke universelle
befolkningsrettede tiltak i det helse-
fremmende og sykdomsforebyggende
arbeid - i tillegg til selektive tiltak for
risikogrupper, bidra til at helsesøster-
tjenesten blir mer synlig i kommu-
nenes helsetjeneste, helsesøstre blir
mer tydelige på sin kompetanse i
tverrfaglig arbeid, at helsesøsterut-
danningen er tilpasset samfunnets
krav og til å utvikle sentrale og lokale
etterutdanningskurs for helsesøstre.

SSiiggnnee  MMyykklleebbuusstt,,  LLiilllleehhaammmmeerr  ––  5599
åårr fortsetter som 3.vara. Har vært hel-
sesøster siden 1991 og jobbet både
praksisrettet og i offentlig forvaltning
som folkehelserådgiver og rådgiver i
Helsedirektoratet.
Er opptatt av at LaH skal være en pre-
missleverandør for gode arbeids- og
lønnsforhold for helsesøstre, og kun-
ne påvirke politisk for å få tilstrekke-
lige ressurser og riktig kompetanse i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten

generelt og i helsesøstertjenesten spe-
sielt.
Ønsker å medvirke til å utvikle hel-
hetlig og likeverdig tjenestetilbud over
hele landet til hele målgruppen, og
bidra til å tydeliggjøre tjenestens rolle
og funksjon som et kraftsenter i den
forebyggende helsetjenesten til barn
og unge. LaH må medvirke til å gjøre
retningslinjer og veiledere for innhol-
det i tjenesten tydelige, konkrete og
handlingsorienterte, og bidra i utfor-
ming av utdanning og kompetansehe-

ving, herunder å arbeide for at det
opprettes et nasjonalt utviklings- og
kompetansesenter for HST.

Vil du vite mer om de enkelte og hvilke
saker de nye i styret brenner for, kan
du se valgpresentasjonen i årets papir
til generalforsamlingen. Disse finner du
på
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

For kontaktopplysninger om styret, se
side 4.
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BARN OG UNGES
RETT TIL HELSEHJELP
– RESOLUSJON
Ved FNs Barnekomité sin behandling av
Norge (januar 2010) ble det blant annet på-
pekt at man er bekymret over at norske
kommuner ikke gir tilbud om kvalitativ og li-
keverdig helsetjeneste til barn og unge:

39. The Committee recommends that
the State party ensure that children
have access to good health services,
including in schools, everywhere in the
country

Norske barn har særlige rettigheter knyttet
til helsespørsmål, blant annet rett til helse-
hjelp, jfr. Pasientrettighetslovens paragraf
6-1 og Kommunehelsetjenestelovens para-
graf 2-2. 
Denne retten omfatter også rett til forebyg-
gende helsetjenester. 
Barnekonvensjonens paragraf 24 under-
streker barns særlige behov og rettigheter
i forhold til helse. 

Landsgruppen av helsesøstre NSF vil peke
på følgende forhold som etter vår mening
bidrar til at barn og unge ikke får oppfylt
sine lovmessige krav til helsehjelp:
• En rekke føde- og barneavdelinger leg-
ges ned. Dette fører til økte reiseavstan-
der ved fødsel og behandling av sykdom
hos barn, redusert tilgjengelighet og flek-
sibilitet i tjenestetilbudet

• Mange kommuner kutter i helsestasjons-
tilbudet pga. stadig nye oppgaver og an-
svar som blir tillagt tjenesten, stort
press på ansatte og manglende ressur-
ser

• For få tilfeller av omsorgssvikt og vold
mot barn avdekkes og meldes i tide. En

godt utbygd helsestasjons- og skolehel-
setjeneste er sentral for å avdekke og
melde omsorgssvikt og vold mot barn

• Nyfødte barn og mødre skrives stadig
tidligere ut fra barselavdeling uten at det
er etablert rutiner og tilført ressurser for
tidligere og tettere oppfølging fra helse-
stasjonens side. Noen konsekvenser av
dette er ammeproblemer, økt risiko for
barnet, for mors psykiske helse og for
den tidlige tilknytningen mellom barn og
foreldre 

• Nasjonale faglige retningslinjer legger
opp til tidligere og tettere oppfølging av
for tidlig fødte barn, og av barns vekst.
Dette krever at helsesøster foretar hjem-
besøk tidlig etter fødsel. En kartlegging i
juni 2009 viste imidlertid at 35 % ikke ga
tilbud om hjembesøk til alle og om lag
11 % ga tilbud til under halvparten av fa-
miliene

• Skolehelsetjenesten er mange steder
svært mangelfull og representerer ikke
et reelt helsetilbud for barn og unge.

Landsgruppen av helsesøstre Norsk
Sykepleierforbund, samlet til General-
forsamling i Svolvær 16. september
2010 ber Helse- og omsorgsministe-
ren og Barne-, likestillings- og inklude-
ringsministeren sørge for at den
mangeårige bebudede satsingen på
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
gjennomføres, slik at barn og unges
lovmessige rett til helsehjelp kan 
ivaretas. 

Dette innebærer betydelig økte bevilg-
ninger til tjenesten, slik at den blir 
reelt tilgjengelig og kan oppfylle de
krav nasjonale myndigheter setter til
tjenesten.

RESOLUSJON
Følgende resolusjonstekst ble vedtatt og er oversendt helse- og omsorgsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
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INFO

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Marianne Seip
–––––––––––––––––––––––––––––––––

– Alt jeg trenger å vite, er hva barnet
ønsker seg. En ni år gammel gutt fra
Østlandet drømte om å spise en Lady
og Landstrykeren-middag på en res-
taurant i Oslo med kjæresten sin. Han
ønsket å kjøre dit i limousin, være
kledd i smoking eller kjole og hvitt og
ha en langstilket rød rose som han
skulle gi til kjæresten sin, sier fagan-
svarlig for Min dag i dag Cecilia Skav-
lan. 
Da hun ble kontaktet av sykehuset
om gutten var dermed oppgaven klar:
Hun skulle oppfylle niåringens drøm.

Bruker nettverket
– Jeg startet med å finne klær til ham.
Jeg kontaktet kostymeavdelingen i
NRK som har hjulpet meg tidligere,
og de fant klær til ham, sier Skavlan. 
Limousinen forsøkte hun å skaffe til
veie via en tidligere kontakt, men da
de ikke kunne hjelpe henne serverte
hun følgende utfordring til kollegene
sine i lunsjen: Er det noen som vet
om noen som har en limousin?
– Og det var en kollega av meg som
kjente til en, sier hun. Dermed var
transporten i boks. 
Så kontaktet hun restauranten gutten
ønsket å ta med kjæresten til.
– Spagetti med kjøttboller sto ikke  på
menyen, men da jeg forklarte dem
hva Min dag i dag gjør, laget de en
spesialmeny, sier Cecilia Skavlan.

Ikke så komplisert
Hun  kjørte fra Oslo og hjem til gut-
ten  med klærne, og gjorde avtale
med familien om hvordan dagen
skulle gjennomføres. 
– Barna får selv velge om de vil ha
noen med seg. Noen vil ikke ha med
noen i det hele tatt, andre vil ha med

en venn eller noen i familien. Det va-
rierer også om de ønsker at jeg skal
være til stede. Ofte vet jeg ikke en
gang hva barnet heter – bare hva de
ønsker seg, sier Skavlan.  
– Å arrangere store dager for barn er
ikke så komplisert som man tror. Vi
voksne har ofte lett for å gjøre ting
mer komplisert enn de er, sier fag-
konsulenten.

Hvem kan få en drømmedag?
Målgruppen for Min dag i dag er
barn som har det vanskelig over tid –
det kan være på grunn av egen syk-

dom, eller at de er søsken av alvorlig
syke barn eller er i en vanskelig livssi-
tuasjon på grunn av for eksempel for-
hold i familien, økonomi eller lik-
nende.
En forutsetning for å bli tatt i be-
traktning er at man blir anbefalt via
en institusjon / fagpersonell som ar-
beider med barn.
– På den måten sikrer vi oss at barnet
har et reelt behov, og at det er riktig i
forhold til barnets situasjon å
gjennomføre den store dagen. Vi tar
ikke imot ønsker formidlet via privat-
personer, for det gir oss ikke den

FRA DRØM TIL VIRKELIGHET
Et nett av kontakter, velvillige hjelpere og en dose pågangsmot er det

som skal til for at et barns drøm skal bli virkelighet

Cecilia Skavlan er fagkonsulent for Min dag i dag, og oppfyller drømmene til barn
som trenger en ekstra oppmuntring i en vanskelig hverdag.



HELSESØSTRE – NR. 3-2010 39

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ove Jørgensen, seniorrådgiver i Helse-
direktoratet
ove.jorgensen@helsedir.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsedirektoratets undervis-
ningsprogram FRI og Skolehel-
setjenesten kan sammen gjøre
FRI bedre. Rundt 60% av alle
landets ungdomsskoler er med i
programmet som har eget nett-
sted, www.FRIstedet.no

Målet med FRI er å forebygge bruk av
snus og røyk. Metodene elevene lærer
seg handler om hvordan de kan ta
selvstendige valg og sette egne gren-
ser, sier Ove Jørgensen, seniorrådgiver
i Helsedirektoratet.

FRI:
• er gratis
• hjelper lærerne å nå kompetanse-
målene i læreplanen

• handler om trygge valg
• handler om sosial mestring
• kan være et godt verktøy for bedre
miljø i klassen

• er effektivt på forebygging av røyk
og snus

• er det største tobakksforebyggende
programmet

• er enkelt å bruke
• krever lite tid for å ha effekt (ca. 5
timer per år)

• er anbefalt av Kunnskapsdeparte-
mentet og Helse- og omsorgsdepar-
tementet

Et effektivt program
Blant elever som deltar i FRI er det
omtrent halvparten så mange som
røyker og snuser, sammenlignet med
elever som får annen type tobakks-
undervisning, sier Jørgensen, og leg-
ger til at man kan kontakte Helsedi-
rektoratet på e-post for å få mer 

informasjon. På www.FRIstedet.no
ligger alle evalueringsrapporter under
Om FRI.

Helsesøsters rolle i FRI
Helsesøsters deltagelse i FRI kan
knyttes til ”Kommunens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten”, se
spesielt på anbefalt program 8. trinn
side 57 i veilederen. 

Hvordan få til samarbeid?
På FRIstedet finner du informasjon
om tobakk og hvordan du kan kom-
me i dialog med ungdommer om te-
maet. Jørgensen sier at mange Helse-
søstre allerede er en verdifull partner
for undervisningsprogrammet FRI,
men at det ønskes et tettere samar-
beid. Du må gjerne komme med for-
slag til hvordan man best mulig kan
få til et godt samarbeid. 

samme muligheten til kvalitetssik-
ring, sier Cecilia Skavlan. 

N.K.S. sikrer alle barn som er i kon-
takt med Min dag i dag absolutt ano-
nymitet. Ofte vet ikke de som arran-
gerer drømmedagen hva barnet heter
eller hva som er bakgrunnen for at
fagpersonell mener at barnet har be-
hov for en drømmedag. 

Hvem finansierer drømme-
dagene?
• Min dag i dag søker økonomisk
støtte fra stiftelser og legater

• Min dag i dag har et eget fond som
sanitetsforeninger og privatperso-
ner gir pengegaver til

• Mange stiller opp gratis for Min
dag i dag med produkter og tjenes-
ter

Vil du hjelpe?
Bli kontaktperson: Vi er ute etter
dere som er helsesøstre, enten på hel-
sestasjon, i skolehelsetjenesten eller på
helsestasjon for ungdom. Til sammen
har helsesøstre både kunnskap og
kjennskap til barn og unge, og kan-
skje vet du om noen som fortjener et
frikvarter fra en tung hverdag. Som
kontaktperson kan du anbefale barn
som har det vanskelig til Min dag i
dag. Vi trenger kontakter ved helsein-
stitusjoner, skoler, barnehager, barne-
vernstjenesten og andre steder som
arbeider med barn.

Gi praktiske bidrag:Min dag i dag
har behov for et bredt kontaktnett for
å virkeliggjøre drømmedager. Driver
du med noe du tror vi kan ha nytte
av, vil vi gjerne komme i kontakt med
deg. 

Gi økonomiske bidrag:Min dag i
dag kan støttes økonomisk ved innbe-
taling til fondet. Privatpersoner, be-
drifter, sanitetsforeninger og andre er
velkomne med bidrag.

Mer informasjon og kontaktinfo
finner du på: 
www.sanitetskvinnene.no  eller ved å
ringe N.K.S. på telefon 24 11 56 20.

INFO

– ET SAMARBEID
MELLOM HELSE-
SØSTRE OG SKOLEN

Ove Jørgensen
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Hvordan kan Helse-
direktoratet bidra?
Har du tanker om hvordan vi kan
hjelpe dere i arbeidet i ungdomssko-
len? 
Ta kontakt med oss for diskusjon eller
tilbakemeldinger.

Hvordan kan du bidra?
Helsesøstre har best kunnskap på
helse og tobakk, og Jørgensen ønsker
tettere samarbeid med skolehelsetje-
nesten. Noen helsesøstre velger å være
pådrivere for å få lærere til å melde
klasser inn i FRI, andre deltar på for-
eldremøter for å informere, mens en-
kelte har egne timer om helsekonse-
kvenser ved bruk av tobakk. I FRI
foreslår vi egne leksjoner som Helse-
tjenesten kan bidra. 

Skolehelsetjenesten har eget
sted på FRIstedet.no
Under FRI-nettverk på FRIstedet
finner du hvordan du kan jobbe med
FRI, sier Jørgensen. I tillegg finner du

informasjon om hvilke erfaringer hel-
sesøstre har med sin rolle i FRI. Har
du noe du vil dele med FRI? Erfaring-
er, tips, råd? 
Send e-post til: FRI@helsedir.no

Hvor mange røyker og 
snuser i Norge?
21 prosent av befolkningen røyker
daglig. Blant unge mellom 16-24 år

røyker 15 prosent. Når det gjelder
snus, så bruker omtrent 6 prosent av
den voksne befolkningen i Norge
snus daglig. Blant unge mellom 16-24
år er tallet 11 prosent daglig snusing.
(Tall fra 2008) 

Nedgangen i røyketallene har
stoppet opp
Over flere år har det vært en kraftig
nedgang i røyking, spesielt i de yngre
aldersgruppene. På ungdomstrinnet
er det samlet ca. 5 prosent som røyker
daglig, mens det på 8. trinn kun er 1
av 100 som røyker daglig. 

Vi ser nå en tendens til utflating i
røyketallene. Nedgangen kommer
ikke av seg selv, men av det gode ar-
beidet vi gjør sammen for å forebygge
tobakk.

INFO

Påmelding i programmet
Lærerne melder på sine klasser på
FRIstedet. De bruker egen kode på
lærersidene, og den kan de få ved å
kontakte: FRI@helsedir.no

Røyk- og snusfri kontrakter
Hvert år kan elever og foresatte
signere kontrakt om å være røyk-
og snusfri. Helsesøstre kan bidra
ved å peke på viktigheten av
denne.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH
NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

På årets samarbeidsmøte deltok fra
LaH leder Astrid Grydeland Ersvik og
kasserer Astrid Seim Realfsen. Denne
gangen kom samarbeidsmøtet vel tett
innpå egen kongress, slik at det ble
mye telefonkontakt med Norge
underveis. Møtet fikk også dessverre
noe sykdomsforfall.
Vi ble ønsket velkommen av våre
danske verter; Susanne Hede og Lis-
bet Nissen fra Fagligt selskap for
Sundhedsplejersker, og leder i Dansk
Sygeplejeråd Grethe Christensen. De
to førstnevnte deltok for øvrig på vår
egen helsesøsterkongress i Svolvær.

På agendaen sto oppsummering av
utfordringsbilde og aktiviteter i de
enkelte land. 
Vi ser at vi sliter med mange av de
samme utfordringene; kutt i ressurser,
særlig innenfor helsesøster – og sund-
hedsplejerskeområdet. Barselomsor-
gen er svekket i sykehusene i alle nor-
diske land uten at førstelinjen tilføres
ressurser for å kompensere
dette. Utdanningens innhold,
omfang og oppbygning ble
også diskutert.

Felles nettside er etablert og
under utarbeidelse:
www.sykepleierforbundet.no/
nosb

Planlegging av nordisk kon-
gress i Oslo 22.-23.september
2011 går for fullt. Vi vil opp-
fordre alle norske kolleger til
å sette av dagene! Program
vil bli presentert i Helsesøstre
1-2011.

NORDISK SAMARBEID

HELSESØSTRE – NR. 3-201042

Hva og hvem er NoSB?
NoSB ble stiftet i 1994, og arrangerer årlige samarbeidsmøter samt fagkong-
ress annethvert år. Landsgruppen av helsesøstre (LaH) og Barnesykepleierfor-
bundet (BSF) NSF er begge medlemmer i NoSB.
Danmark, Island, Sverige, Grønland og Norge er representert og Finland er
på trappene til å komme med. Færøyene har tidligere vært med og det er øn-
skelig at de igjen deltar, slik at vi har et mest mulig komplett nordisk samar-
beid. 
Fra LaH deltar leder som fast medlem samt et styremedlem på samarbeids-
møter og kongress.
Målsettingen med samarbeidet er å bidra til å spre kunnskap og høyne kompetansenivået hos
sykepleiere som arbeider med barn og ungdom og deres familier. Videre skal NoSB være et
forum for faglig diskusjon rundt de samme tema, og et nettverk for å stimulere til utdanning,
fagutvikling og forskning.
NoSBs medlemmer skal være oppdatert på aktuell utvikling i de nordiske land.

Astrid Seim Realfsen fra LaH NSF (t.venstre) og Eva Gunnarson, Distriktskøterskene
Sverige

Vår islandske kollega Ingrid Svensson (t. venstre) og verten fra Fagligt selskap for
Sundhedsplejersker i Danmark, Lisbet Nissen.

NOSB – SAMARBEIDSMØTE I KØBENHAVN
9.–10. SEPTEMBER 2010



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Pernille Harg, seniorrådgiver, Seksjon
for legemiddelovervåking, Statens lege-
middelverk
pernille.harg@legemiddelverket.no
og Christian Syvertsen, forsker, Vaksine-
seksjonen, Statens legemiddelverk
christian.syvertsen@legemiddelverket.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Rundt 18 000 jenter har hittil fått
HPV-vaksinen på norske skoler, og det
er meldt om 190 bivirkningstilfeller.

Bivirkninger av HPV-vaksine
Bivirkninger av HPV-vaksine (Gar-
dasil) – oppdaterte bivirkningstall
per 1. september 2010
Vaksinen mot humant papillomavirus
(HPV) beskytter mot de typene av
HPV som er årsaken til utvikling av
ca 70 % av livmorhalskrefttilfellene.
Vaksinen ble i løpet av skoleåret
2009/2010 innført som en del av bar-
nevaksinasjonsprogrammet for jenter
på 7. klassetrinn.  Vaksinen gis i tre
doser i løpet av 6-12 måneder (1).  
I Norge benyttes HPV-vaksinen Gar-
dasil.

Per 21. august 2010 hadde 18 060 jen-
ter, som utgjør 64 % av jentene på 7.
klassetrinn i Norge, fått minst én
vaksinedose.  61 % av jentene har fått
første og annen dose og 45 % har fått
tre doser (1). Det er så langt i vaksi-
nasjonsprogrammet meldt inn 190
bivirkninger.  I all hovedsak (95 %)
betegnes bivirkningene som lite al-
vorlige. Folkehelseinstituttet har opp-
fordret til at alle bivirkninger av
HPV-vaksinen meldes, slik det er
vanlig for nye vaksiner (2), og HPV-
vaksinene Gardasil og Cervarix står
på Legemiddelverkets overvåkingsliste
(3).
Ved utgangen av juni 2010 var 64
millioner doser Gardasil distribuert
på verdensbasis.
––––––––––––––––––––––––––––––
Totalt antall rapporter, inkludert 
alvorlige bivirkninger 190

Antall rapporter med mistenkte 
alvorlige* bivirkninger 9
––––––––––––––––––––––––––––––
*Reaksjoner som har medført død, livstruende
sykdom, sykehusinnleggelse eller forlenget syke-
husopphold vedvarende betydelig nedsatt funk-
sjonsevne eller funksjonskapasitet.

Hele rapporten kan lastes ned fra:
www.legemiddelverket.no/upload/135
338/Gardasil%20sept%202010.pdf 

Polysorbat 80 i HPV vaksine
og påstått infertilitet
Polysorbat 80 er et hjelpestoff i HPV-
vaksinen Gardasil. Det er ikke grunn-
lag for å hevde at hjelpestoffet kan føre
til infertilitet. 

Polysorbat 80 er mye brukt som
emulgator i mat, kosmetikk og medi-

sin til mennesker og dyr. Grunnlaget
for bruk av polysorbat 80 i vaksiner
er omfattende toksikologiske studier
på dyr og lang tids bruk hos mennes-
ker. 
I omtale av HPV-vaksinen den senere
tid er det, med referanse til en dyre-
studie fra 1993, fremsatt påstander
om effekt på fertilitet.

Lite relevant studie
I studien fra 1993 ble det funnet ef-
fekt på utvikling av kjønnsorganer et-
ter gjentatte injeksjoner av store doser
polysorbat i bukhulen på nyfødte rot-
teunger (Gajdova M. Fd.Chem.Toxic.
1993; 31:183). I denne studien ble det
rapportert flere funn som indikerte
en effekt på utviklingen av kjønnsor-
ganer og kjønnssyklus, men da brukt
i store doser og injisert i bukhulen.
Rotteungene fikk 50 til 500 000 gang-
er høyere dose av polysorbat 80 enn
den som gis i Gardasil.
– Studien er lite relevant for en vur-
dering av effekten av en liten mengde
polysorbat 80 i HPV-vaksinen, fordi
både dosering, administrasjonsmåte
og alder/utviklingsstadium er helt
forskjellig.  Slike enkeltresultater kan
ikke brukes til å si noe generelt om
effekt på fertilitet og resultatene er
heller ikke bekreftet eller fulgt opp i
senere studier, sier forsker Christian
Syvertsen på Legemiddelverket.

Liten mengde
Gardasil inneholder en liten mengde
polysorbat 80.  Det er gjort dyrestudi-
er med Gardasil som viser at vaksinen
ved gjentatt injeksjon ikke gir toksiske
effekter på gravide hunndyr (rotter),
eller effekter på avkom, inkludert fer-
tilitet. Tilsvarende er det gjort en stu-
die med gjentatt injeksjon med hu-
man dose Gardasil i hannrotter som
viste at det ikke var noen effekt på
fertilitet, spermiekvalitet og kvantitet
eller forandringer av reproduksjons-
organer.

INFO
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Informasjon fra Legemiddelverket

HPV-VAKSINE (GARDASIL)

Christian Syvertsen, Legemiddelverket.

Pernille Harg, Legemiddelverket.
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Såkalte mammamagasin er vel-
kjente for de fleste helsesøstre,
men kanskje kjenner du ikke til
at det også finnes egne pappa-
magasin? Vi har i denne artikkel
valgt å omtale pappamagasinet
FAR OG BARN, slik at du får et
innblikk i hva som opptar noen
fedre i forhold til papparollen.

FAR OG BARN er et pappamagasin,
en pappaportal, kursarrangør og
samfunnsaktør som arbeider for å
fremme en aktiv og omsorgsfull
farsrolle.
Da Fred Johan Ødegård skulle bli far i
2005 lette han etter informasjon om
barn og foreldrerollen. Det meste han
fant var i rosa, plysj og feminin inn-
pakning, utvilsomt rettet mot mødre.
Tradisjonelt sett er dette kanskje for-
ståelig. Men moderne fedre ønsker å
være til stede og ta ansvar for sine
barn, som en likeverdig forelder. 
Omsorg er mandig. Ekte mannfolk
tar ansvar!

Pappaportal, kursarrangør og sam-
funnsaktør
Derfor startet han FAR OG BARN i
2006, som en pappaportal, kursar-
rangør og samfunnsaktør som arbei-
der for å fremme en aktiv og om-
sorgsfull farsrolle.
Nettsidene består av en blanding av
nyttige fagartikler, reportasjer og fe-
dres egne historier. I tillegg kan man
stille spørsmål til et ekspertpanel be-
stående bla. av helsesøster, jurist og
økonom.

Positiv medieomtale
Siden den gang har FAR OG BARN
fått mye positiv omtale i magasiner,
aviser, radio og tv.
- Det nye med mitt engasjement var
at jeg ikke sa noe negativt om mor.

Tidligere hadde menn som mistet
kontakt med barnet etter skilsmisse
engasjert seg i mediene. Jeg er lykkelig
gift og er fornøyd som jeg har det,
sier Fred Johan Ødegård

Pappamagasin!
I år ble FAR OG BARN lansert også
som trykt magasin. Dette er et kvar-
talsmagasin for moderne fedre som er
til stede og tar ansvar. 
Magasinet inneholder nyttige fagarti-
kler, intervjuer med kjente fedre om
papparollen, reportasjer, essays, kul-
tur for far og barn, gadgets, nyhets-
stoff, fedres rettigheter og plikter, de-
batter og ekspertråd. Alt på pappas
premisser!

Eksempler på artikler i magasinet:
• Med kniv og øks i barnehagen
• Nybakt pappa i krig (Afghanistan)
• Brakk nakken i skiulykke, nå sykler
han Birken

• Curlingforeldre og servicebarn
• Pappa er superviktig

• Omsorg + grensesetting = God bar-
neoppdragelse.

Pappamagasinet FAR OG BARN er
det maskuline motstykket til de rosa
mammabladene. 

Magasinet sendes ut fire ganger i året
til betalende abonnenter. 
I tillegg distribueres det via helsesta-
sjoner og lignende. Helsestasjoner
som er interessert i å distribuere bla-
det bes fylle ut skjemaet på
www.farogbarn.no/helsestasjon
(Her vil redaksjonen minne om NSFs
regler og veiviser for etisk samhandling
med kommersielle aktører hvor det
henstilles om å være tilbakeholden med
utdeling av reklame via helsestasjo-
nen.)

Kurs og foredrag
FAR OG BARN tilbyr også inspira-
sjonsforedrag for fedre.
Helsestasjoner som ønsker å avholde
pappaseminar eller trenger bidrag til
pappagrupper osv. kan ta kontakt.

Mer informasjon om FAR OG BARN
på www.farogbarn.no og
www.pappamagasinet.no

Forside fra en av utgavene av bladet.

Pappamagasinet FAR OG BARN:

ENDELIG ET MAGASIN FOR FAR!

Ytterst i gapet
Ytterst i gapet –
med farger og vind.
Er det enkelt å skape –
de vakreste ting.

Ytterst i gapet –
med stjerner i sikte,
er det enkelt å skape –
det herligste diktet.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Unni Tranaas Vannebo, nasjonal pro-
sjektkoordinator/helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Liten i Norge (LIN) er en studie om
barns utvikling fra svangerskapet til
barnet er 18 måneder. Vitenskapelige
ledere for studien er professor Lars
Smith og dr. psychol Vibeke Moe.
Undertegnede skal være nasjonal ko-
ordinator for studien.

Bakgrunnen for studien
Sped og småbarns psykiske helse er et
relativt ungt fagområde, men det fin-
nes likevel mye kunnskap om dette
området. Blant annet har spedbarns-
forskningen gitt økt forståelse for at
barn har langt større kapasitet enn
tidligere antatt når det gjelder læring,
sosialt samspill og hukommelse helt
fra fødselen av. Forskning har også
vist at forhold i svangerskapet kan ha
stor betydning for barnets videre ut-
vikling. Internasjonale studier tyder
også på at forekomsten av psykiske
vansker er like stor i den yngste al-
dersgruppen som hos større barn,
selv om vanskene kan gi seg andre ut-
trykk og symptomer. Det er også vist
at vansker hos små barn har en gan-
ske høy stabilitet over tid. Særlig stor
oppmerksomhet bør det vies familier
og barn hvor det er mange risikofak-
torer til stede over tid.

Til tross for denne kunnskapen, viser
statistikk fra både barnevern og BUP
at de yngste barna utgjør en svært lav
andel av de som henvises og får tidlig
hjelp.
Det er ikke uten videre slik at vansker
hos et barn vil gå over etter hvert som
barnet utvikler seg om vi venter og
ser det an og en slik holdning er uhel-
dig.

Hovedmålet med denne studien er å
bidra til ny kunnskap om sped- og
småbarns psykiske helse, slik at flere
barn i risiko kan få tilpasset hjelp og
støtte på et tidligere tidspunkt.

Gjennom LIN-studien skal 1000 barn
følges fra svangerskapet til 18 måne-
der. Studien tar sikte på å kartlegge
tidlige tegn til risiko og tegn som kan
vise tegn til en optimal eller en ikke-
optimal utvikling. Studien vil gi oss
kunnskap som kan danne grunnlag
for å styrke tverrfaglig samarbeid om
tidlig intervensjon.
Vi vil samarbeide med utvalgte helse-
stasjoner og jordmødre for å rekrut-
tere barn vi kan følge fra svangerska-
pets 24-28 uke. Etter fødsel vil barnet
bli fulgt ved tidspunktene 6 uker, 6
måneder, 12 måneder og 18 måneder.
Gjennom studien ønsker vi å få svar
på flere ting. Blant annet 
• Hvor mange barn vil ha utviklings-
messige og /eller emosjonelle van-
sker?

• Hvor mange av disse barna vil
trenge viderehenvisning?

• Er det kjønnsforskjeller når det gjel-
der vansker?

• Hvordan er barn påvirkelige på for-
skjellige måter når det gjelder mil-
jøets betydning for utviklingen?

• Hvilke barn vil potensielt 
dra mest nytte av interven-
sjon?

Det som skiller LIN studien
fra andre studier er at den er
basert på direkte observasjon
og testing av barna, gjentatt
observasjon av samspill
mellom foreldre og barn,
samt at foreldre fyller ut
spørreskjemaer. 
Datainnsamlingen vil starte
1. september 2011. 
Studien vil finne sted i alle

fire helseregioner. Den vil foregå i regi
av Nasjonalt kompetansenettverk for
sped- og småbarns psykiske helse.
Studien finansieres gjennom Norsk
Forskningsråd. Både norske og inter-
nasjonale samarbeidspartnere er
knyttet til studien. 
Det er stor interesse knyttet til denne
studien, og det vil komme mer infor-
masjon etter hvert som studien skri-
der fram.

FORSKNING

LITEN I NORGE (LIN-studien)

Trøsteren

Vil vende –
din motvind.
og tenne –
ditt solskinn.

Vil tørke –
din tåre,
blåse mørket –
av gårde.



HELSESØSTRE – NR. 3-201050

 
 

 
Til deg som er opptatt av at ungdom og unge voksne 

møtes av en helsetjeneste som samarbeider  
• tverrfaglig  

• på tvers av nivåer   
• med brukerne 

 
Årene fra tidlig ungdomstid til ung voksen innebærer mange utfordringer. Disse 
utfordringene blir ofte flere og større når den unge har en kronisk sykdom eller 

nedsatt funksjonsnivå. 
 
 

KONFERANSENS TEMA:  

SAMHANDLING OG OVERFØRING  

FRA BARNE- TIL VOKSENORIENTERT HELSETJENESTE 

 
Prof. Russel Viner, pediater og Deborah Christie, psykolog, begge ved Great 

Ormond Street Hospital for Children and University College London Hospitals, har 
takket ja. 

De vil sammen med nasjonale fagpersoner og brukere bidra til en spennende dag! 
 

Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen ble gjennomført i 2008.  
Bli med videre i dette nasjonale løftet for unges helse! 

 
Det søkes godkjenning for tellende timer. Informasjon og påmelding vil om kort tid 

finnes på våre nettsider: www.ungeshelse.no 
 

Vi sees på Oslo Plaza 3. februar 2011! 
 

Spre dette blant dine kollegaer! 
 

Til deg som er opptatt av at ungdom
og unge voksne
møtes av en helsetjeneste som samarbeider 
• tverrfaglig 
• på tvers av nivåer  
• med brukerne

Årene fra tidlig ungdomstid til ung voksen innebærer
mange utfordringer. Disse utfordringene blir ofte flere og
større når den unge har en kronisk sykdom eller nedsatt
funksjonsnivå.

KONFERANSENS TEMA: 
SAMHANDLING OG OVERFØRING 
FRA BARNE- TIL VOKSENORIENTERT HELSETJENESTE

Prof. Russel Viner, pediater og Deborah Christie,
psykolog, begge ved Great Ormond Street Hospital for

Children and University College London Hospitals, har
takket ja.
De vil sammen med nasjonale fagpersoner og brukere
bidra til en spennende dag!

Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen ble
gjennomført i 2008. 
Bli med videre i dette nasjonale løftet for unges helse!

Det søkes godkjenning for tellende timer. Informasjon og
påmelding vil om kort tid finnes på våre nettsider:
www.ungeshelse.no

Vi sees på Oslo Plaza 
3. februar 2011!

Spre dette blant dine kollegaer!

INFO
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1:e Nordiske konferanse  28/2 1/3 2011 

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord inviterer 
til Nordisk konferanse, Bergen Airport Hotel.  

1 mars - Verdensdagen mot selvskading vil markeres sammen med  Norge, 

fra praksis til forskning.  

Målgruppe for konferansen er: Psykisk helse i kommunen og fylker, syke-
pleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere, miljøterapeuter, psykologer, leger, hel-
sesøster og annen helsepersonell.  

Foredragsholdere:  

Svein Øverland/Psykologspesialist og forfatter 

 

Nicholas Carr/Psykologspesialist  

Anita J Tørmoen/Doktorgradstipendiat ved NSSF 

Lise Friis Studsgård/Psykoterapeut 

Camilla Heiberg Nilssen/Pårørende og forfatter til boka 
 

Else-Marie Törnberg/Lærer og mediepedagog 

Anne Davidsson/skolkurator 

Alain Topor/Forskningschef 

BrittMarie Lindgren/universitetsadjunkt och doktorand og 
sykepleier 

Kirsten Kallesøe/Psykoterapeut og brukererfaring 

Dorthe Nielsen/Pårørende, konsult og rådgiver for 
Pårørende til spiseforstyrrede Landsforening 

Vi tar forbehold om endringer i programmet, og fraskriver oss ansvar for 
endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.  

 
Foto: Andreas Øverland/www.andreasoverland.no  

Konferanseavgift: 2500,-/p.p  Nok inkl lunsj, kaffe, frukt i pause 

Teaterbillett 28/2 kl 19: 250,- fra boka med samme tittel av Arnhild Lauveng  

Konferansemiddag: 3 retters middag 495,- /p.p Nok 

Overnattning Clarion Airport Hotel/Bergen  

Enkeltrom: 1 495,- Nok/per person 

Dobbeltrom: 850,- Nok/per person 

Påmelding: Senest 10/12 2010  e-post: post@selvskading.org eller 472 94 975  

Bindende påmelding, ved forhinder kan dere erstatte plassen til noen annen fra arbeidsplassen deres. Påmeldingsavgift 500,- Nok til kontonr  1503 
10 12330. Fra utlandet: IBAN: NO1315031012330 SWISSCODE: DNBANOKKXXX senest 13/12 2010.  

Resterende beløp påfallende 2 000,-Nok  betales senest 1/2 2011.  Hele beløpet kan betales med tidsfrist 13/12-10 
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35 kilo med HÅP
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder; Grethe de Lange Sødal, 
helsesøster i Grimstad
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfatter: Anna Gavalda.
Antall sider: 92
Forlag: Mangschou
ISBN 978-82-91948-68-3
Utgitt i Norge i 2008, 1. gang utgitt i
Paris 2002.

”Jeg hater skolen
Jeg hater den over alt i verden
Og mer enn det
Den ødelegger livet mitt.”

Dette er en liten roman på 92 små, lett-
leste sider.
Den er skrevet til ungdom.
Den er så lett og godt skrevet at til og
med ungdom som ikke liker å lese kan
ha glede av den.
Den handler om Georg, et barn som er
svært lykkelig til fylte tre år. Det er han
helt sikker på. Så blir han tre år og fem
måneder, – og så begynner skolen. Det-
te er i Frankrike, ikke i Norge. 
Så Georg begynner når han er tre år og
fem måneder. Det går ikke så bra.
Resten av boka beskriver hans kamp og
hans tanker. Den beskriver også kon-
takten og forholdet til bestefar Leon og
viktigheten av noen som ser deg og
bryr seg om deg.
Dette er ikke en tung, pedagogisk, vel-
dokumentert bok. Løsninger og kon-
klusjoner er ikke de vi legger til grunn
når vi tilrettelegger for barn som har
vanskelig for å tilpasse seg en skole-
hverdag.
Skal jeg se med kritiske øyne på, så er
det tydelig at det er et voksent mennes-
ke som prøver å se verden gjennom et
barns øyne
Det er en liten historie om en liten gutt,
hans opplevelse av livet, skolen og hva
som skulle til for at han fikk oppleve å
bli heiet fram av kameratene.
Den svarer til tittelen, – det er håp!

Og jeg vil gjerne anbefale den til alle
som jobber med barn og unge. Vi
trenger av og til en lettere vri på tung
problematikk for å åpne for andre løs-
ninger.

Resiliens i skolen
«Om hvordan skolen kan bi-
dra til livsmestring for sår-
bare barn og unge. Teori og
tiltak»

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder; Reidun Holte, helsesøster i
Grimstad
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfattere: Maila Inkeri Olsen 
og Karen Marie Traavik

Antall sider:  219
Forlag:           Fagbokforlaget
ISBN  978-82-450-0-735-0

’Resiliens er prosesser som gjør at ut-
viklingen når et tilfredsstillende resul-
tat, til tross for at barn har hatt erfa-
ringer med situasjoner som innebærer
en relativ stor risiko for å utvikle pro-
blemer og avvik.’ Sitatet er hentet fra

boka og er resiliensforsker Michael Rut-
ters definisjon på resiliens. Han er en av
flere forskere forfatterne av boka henvi-
ser til.
Bokas tema er resiliens, altså hvorfor
noen klarer seg bra på tross av en van-
skelig oppvekst.
Bokas to forfattere arbeider innenfor
skolen, Olsen som lærer og avdelingsle-
der i en sosialmedisinsk institusjon for
elever i ungdomskole og videregående
skole. Traavik arbeider som pedagoisk
psykologisk rådgiver.
Boka henvender seg først og fremst til
lærere i grunnskolen og videregående
skole. Men forfatterne mener at andre
som jobber med sårbare og utsatte barn
vil ha nytte av å lese boka. Vi vil gjen-
kjenne mye av bokas sentrale budskap;
lærerens rolle med hensyn til å se elever
som sliter og å lete etter ressurser og
sterke sider for å styrke elevens selv-
oppfatning og livsmestring.
Boka er delt inn i to hovedkapitler, en
teoridel og en tiltaksdel. I bokas første
del tar forfatterne utgangspunkt i livs-
historien til fem informanter som har
vært utsatt for ulike typer av risiko i
oppveksten. I teoridelen gis også en
grundig gjennomgang av hva resiliens
er og hva en resilient utvikling innebæ-

BOKANMELDELSER
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rer. Videre belyser forfatterne hva som
kjennetegner risikobarn og hva som
kjennetegner de resiliente barna. Siste
avsnitt i teoridelen tar for seg hvordan
skolen skal identifisere risikoutsatte ele-
ver. Teoridelen bygger på ny viten og
kunnskap og henviser til aktuelle for-
skere innen feltet.
Bokas andre del, tiltaksdelen, handler
om hvordan skolen kan tilrettelegge for
at utsatte elever skal få en resilient ut-
vikling. Forebygging og tidlig interven-
sjon belyses. I tiltaksdelen settes også
søkelyset på begreper som ’den gode
lærer’ og ’den gode samtale’. Begrepene
gis et innhold ved å beskrive hva det
innebærer. Samarbeid hjem – skole
omtales i et eget kapitel og gis stor be-
tydning for det risikoutsatte barns ut-
vikling. 
Hele tiltaksdelen er rettet direkte mot
lærerne og det arbeidet som bør tilret-
telegges i skolen, det vil likevel være
nyttig lesning for helsesøstre, spesielt
for de som arbeider innen skolehelse-
tjenesten. Boka er lettlest og interessent. 
Den er oversiktlig, har en god oppbyg-
ging med flere forklarende illustrasjo-
ner. Den er aktuell og behandler stoffet
på en grundig måte. Sitater fra de fem

informantene går som en rød tråd
gjennom helse boka, dette gjør boka til
en annerledes fagbok.

Boka avsluttes med en fin oversikt over
aktuelle nettsider.
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Annonser:
1/1 side 4 farger, på omslagets side 4 8.500
1/1 side 4 farger, på omslagets side 2 eller 3 7.500
1/1 side 4- farger, annen plassering 7.000
1/2 side 4- farger, annen plassering 4.500
1/1 side sort hvitt, felleskatalogtekst 3.000
1/2 side sort hvitt, felleskatalogtekst 2.000 
1/3 side sort hvitt, felleskatalogtekst 1.000
Annonsebilag 10.000
Alle annonsepriser er uten MVA.

Annonseansvarlig: 
Gunhild Kåsa Dehli
Kivledalsvegen 99, 3840 Seljord
Tlf. pr.: 35 05 01 97 mobil: 90 89 00 05 jobb: 35 05 93 50
E-post priv: gunhild@kivle.no

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: Februar 2011
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. des. 2010.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere original-
bilder eller illustrasjoner som ønskes brukt – må disse
sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å
formidle det som opptar våre medlemmer. Har du skre-

vet en oppgave som kan lære oss noe – send en kopi til
redaksjonen. Debattinnlegg, bok- og video-anmeldelser
samt nyheter tar vi også gjerne imot. Gi oss beskjed der-
som du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.

Abonnement:
Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av helsestasjoner,
bibliotek, høgskoler, institusjoner, firma og enkelt-
personer.
Opplag: 2900.
Pris kr 450,– pr. år.
Bestilles hos: 
LaH NSF, Postboks 272, 6501 Kristiansund N
eller på: astrid.grydeland@bluezone.no eller på telefon
988 53 496.

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 1/2011: 
Lokal faggruppe i Finnmark.

Tone Dervo
tone.dervo@alta.kommune.no
Tlf. 99 79 03 62

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

Info fra redaksjonen

Villtulipaner foran Lille Torungen fyr
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LOKALE GRUPPER

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

September 2010: 2750 medlemmer



HELSESØSTRE – NR. 3-201058

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

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________________

Arbeidssted ______________________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ______________________  E-post _________________________________________________________

NB! Medlemsnummer NSF ___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall _________________________________________________________________

Dato _______________________   Underskrift  _____________________________________________________

§3 i vedtektene: Medlemskap
I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF, og som har videreutdanning som helsesøster, er

sykepleier knyttet til fagområdet, eller er sykepleier under utdanning som helsesøster.

Årskontingent betales og innkreves av NSF og er på kr 408,– (fom. 2008),
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.

INNMELDINGSSKJEMA




