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Kjære helsesøstre! Her er årets siste utgåve av vårt flotte fagblad. Helse-
søsterbladet har denne gongen fleire tema og innfallsvinklar, dette fordi
det er viktig for oss å vise litt av det mangfaldet vi har i Hordaland. Vi er
eit stort fylke, både by og land – med mange kunnskapsrike og initiativ-
rike helsesøstre, psykologar, leger m fl. Veiledning til bl a barn, foreldre og
fleirkulturelle grupper er ein viktig del av bladet.
Vi har også ei skildring av helsesøster på øya Fedje sin bu- og arbeidssitu-
asjon.

Interessa for å skrive artiklar til dette bladet har vore fantastisk – og vi
retter ei stor takk til alle som har deltatt med sine erfaringar til fagbladet.
Vi i faggruppa av helsesøstre i Hordaland ynskjer dykk god lesing, og hå-
per at de får like godt utbytte av bladets innhald som det vi har.

Takk for tilliten og dei beste ynskjer til dykk alle om ei roleg og fin før-
julstid.
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Kjære helsesøstre!

Gult, rundt, søtt og saftig – 
og tilfører oss C-vitamin....?

Svaret på ovenstående gåte ble gitt av Pernille Sø-
rensen i NRK-programmet ”Løvebakken” og var
”Helsesøster”! Kanskje ikke den verste beskri-
velsen av oss, i alle fall med et aldri så lite humo-
ristisk skråblikk? Vi har lagt en fantastisk sommer
bak oss, som sikkert har gjort flere av oss enda
gulere, rundere, søtere og saftigere og klare for en
travel høst.
Styret i LaH tok i august et avbrekk i sommeren,
og dro til Svalbard på kombinert studiebesøk og
styremøte. Svalbard representerer et annerledes
Norge, hvor det er spennende og utfordrende å
bo for barn og unge, og også for vår helsesøster-
kollega. LaHs besøk kan du lese mer om inne i
bladet.

I november arrangerer LaH en dagskonferanse
om Adoptivfamilien i Oslo. Her vil vår egenut-
viklede Veiviser for oppfølging av adoptivbarn og
foreldrehefte bli lansert. Disse heftene vil også bli
sendt i et eksemplar til hver kommune/bydel i
landet. På konferansen har vi vært så heldige å få
en rekke gode foredragsholdere som alle på sine
felt kan mye om adoptivbarn. Konferansen blir en
sjelden mulighet for helsesøstre og andre til å få
oppdatert kunnskap om adopterte barn, hvis for-
eldre ikke alltid har følt seg like godt ivaretatt og
forstått verken på helsestasjonen, i skolen eller av
skolehelsetjenesten.

Normtall er noe LaH har mange henvendelser fra
medlemmer om. I en hverdag med stadige omor-

ganiseringer og nedskjæringer, føler særlig mange
ledende helsesøstre behov for et verktøy for å tall-
feste hva de gjør, hvor lang tid det tar og hva det
igjen innebærer for antall helsesøsterstillinger. I
Bergen har et nettverk av ledende helsesøstre
gjort en stor jobb med normtallsberegning, som er
omtalt i dette bladet. Beregningsmodellen er med
lokale justeringer anvendbar også i andre kom-
muner. Inntil vi måtte få myndighetene med på å
normtallsfeste våre stillingsressurser, kan denne
modellen brukes.

Arbeidet med å etablere et etterutdanningstilbud
for helsesøstre innenfor psykisk helse er godt på-
begynt. Høyskolen Diakonova i Oslo har fått i
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å lage en
plan for en slik etterutdanning, og tanken er at
også de andre høyskolene kan benytte denne. Re-
sultatet av vår kompetansekartlegging vil få be-
tydning for innholdet i utdanningen.
Dette blir et etterlengtet og godt etterutdannings-
tilbud kun for helsesøstre, som LaH vil oppfordre
flest mulig til å delta på når tilbudet kommer. Vi
vil sørge for nærmere presentasjon av etterutdan-
ningen i Helsesøstre når planen er ferdig utarbei-
det.

Tusen takk til redaksjonsgruppa i Hordaland for
godt arbeid, og et faglig godt og fyldig blad!

Julen virker fortsatt milevis unna, så jeg ønsker
dere alle en riktig fin høst så lenge!

Kristiansund 26.09.06.
Med vennlig hilsen Astrid Elisabeth
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hilde Tørnes, spes.ped PPT og Liv Bente Aurlien,
helsesøster helsestasjon/skolehelsetjeneste
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

International Child Development Programmes (ICDP)
er et primærforebyggende/helsefremmende program
med et humanistisk verdigrunnlag, utformet i begyn-
nelsen av 1990-årene. Målsetningen er å utvikle om-
sorgsgiveres sensitivitet og empatiske evne, samt
understøtte og videreutvikle deres omsorgsferdigheter
og ressurser som foreldre og oppdragere. Programmet
er basert på empirisk utviklingspsykologisk forskning
de siste 25 år, hvor barns behov for utvikling er formu-
lert i noen enkle prinsipper som danner grunnlag for
omsorgsgiveres bevisstgjøring av samspill med barn.
Sentralt er 8 tema for godt samspill. Her uttrykkes fel-
les erfaringer de fleste gjenkjenner og opplever som
viktige i omsorg for barn.

1. Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet 
2. Juster deg til barnet og følg dets utspill
3. Snakk til barnet om ting du er opptatt av og prøv å

få i gang en samtale
4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre
5. Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet slik at

dere har en felles opplevelse av ting i omgivelsene
6. Gi mening til barnets opplevelse av omverdenen

ved å beskrive det dere opplever sammen ved å vise
følelser og entusiasme

7. Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sam-
men med barnet

8. Hjelp barnet til å kontrollere seg selv ved å sette
grenser for det på en positiv måte – ved å lede det,
vise positive alternativer og ved å planlegge sam-
men.

I Ytrebygda bydel startet vi
våren 2000 et prosjekt kalt
”Bedre kommunikasjon”.
ICDP var hovedsatsnings-
område, men vi ønsket også
å inkludere andre aktivite-
ter med lignende metodikk
(Marte Meo, Dialog osv.).
En prosjektgruppe utarbei-
det et forslag til arbeid med
foreldreveiledning, rettet
mot omsorgsgivere for barn
i barnehage og skole. Pro-
sjektgruppen besto av re-
presentanter for de ulike tje-
nestestedene som jobbet i
”Avdeling Oppvekst” (bar-
nehager, skoler, barnevern, helsestasjon, skolehelsetje-
neste og pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT)). Det
ble også satt ned en styringsgruppe som besto av le-
derne for de ulike avdelingene. Prosjektet ble vedtatt
som satsningsområde for bydelen. Det ble tatt med i
kvalitetssikringsplan for barnehager og skoler, og støt-
tet med opptrappingsmidler for psykiatri med ca. kr.
50.000 pr. år.
I starten ble midlene brukt til opplæring av veiledere,
trenere og til støtte til samtalegrupper for foreldre. De
siste årene har midlene i sin helhet gått til drift av
gruppene, og utgiftene til disse deles likt mellom pro-
sjektmidler og tjenestested. Samtalegrupper for perso-
nale i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)
drives som en del av den ordinære virksomheten og
får ikke støtte.

Opplæring i ICDP blir bygd opp som en pyramide.
Basis består i opplæring som veileder med 4 dager 
teori og selvtreningsprosjekt. Deltakerne skal under
veiledning gjennomføre en samtalegruppe for om-
sorgsgivere (foreldre, personale i barnehage/skole/
SFO). Denne opplæringen gir sertifisering for å drive
grupper for omsorgsgivere. Neste trinn er opplæring
som trenere, og består av 3 dager teori samt selvtre-
ningsprosjekt hvor man kurser nye veiledere.
Vi startet med å tilby veilederopplæring til 2 personer
fra alle tjenestestedene i ”Avdeling Oppvekst”. I denne
runden viste det seg at noen av skolene ikke så dette
som en aktuell arbeidsmåte for dem og valgte å ikke
delta. Alle SFO-ene derimot valgte å delta. I dag er vi
nå 4 trenere og 50 sertifiserte veiledere i Ytrebygda, og
vi gjennomfører vår egen veilederopplæring. Dette er
et resultat vi er godt fornøyd med.
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ICDP i Ytrebygda bydel

V E I L E D N I N G

Hilde Tørnes og Liv Bente Aurlien.

Symbolet for foreldreveiled-
ningen er stilisert etter en
gammel helleristning fra bo-
ken ”Helleristninger i Alta”
av Knut Helskog.
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Samtalegrupper i Ytrebygda
PPT og helsestasjonen har i samarbeid hatt samtale-
gruppe som fast tilbud til foreldre til barn i førskoleal-
der hver høst og vår fra høsten 2003. Skranevatnet sko-
le har i samarbeid med skolehelsetjenesten gitt tilbud
til foreldre til barn i 1.- 4. trinn hver høst og vår fra vå-
ren 2003. PPT har hatt tilbud om samtalegruppe til te-
nåringsforeldre våren 2006, og gir i tillegg gruppevei-
ledning til personale i forhold til barn PPT har kontakt
med. Flere barnehager og SFO gir tilbud på eget tjenes-
tested.
Hovedstrukturen for alle disse gruppene er den sam-
me. Vår erfaring er at prinsippene for godt samspill er
nyttige i møte med barn og unge på alle utviklings-
trinn. Bruken vil selvsagt være ulik. Prinsippene må
individuelt tilpasses avhengige av om det er en treå-
ring i trassalderen eller en tenåring i opprør man mø-
ter, men verktøykassen står klar til bruk! 
Alle deltagerne får utdelt hvert sitt hefte med 8 tema
for godt samspill, utgitt fra Barne- og likestilingsde-
partementet (se nettsiden
www.foreldreveiledning.dep.no) Samtalegruppene
går over 6 ganger à to timer på kveldstid. Vi har be-
grenset antall deltakere til 8 personer.
I samtalegrupper for foreldre er vi alltid to veiledere;
en fra PPT/skole og en helsesøster. Det er veldig nyt-
tig med ulik bakgrunn, og det er godt å kunne utfylle
hverandre. Å gjennomføre gruppe én kveld 6 uker på
rad kan være slitsomt, men samtidig har vi ofte erfart
at vi er mer slitne før vi skal begynne enn vi er etter at
gruppa er ferdig. Det gir energi å være med i gruppa
og se at foreldre i økende grad opplever trygghet i for-
eldrerollen og mestring i hverdagen.

Grupper for foreldre på helsestasjonen
Tilbudet om ICDP kurs i regi av helsestasjon og PPT er
primært rettet mot foreldre med barn mellom 2–6 år.
Dette er en periode hvor de fleste har liten kontakt

med helsestasjonen, og vi opplever det som nyttig å
kunne gi nettopp denne aldersgruppen et utvidet til-
bud.
Når vi starter opp en ny gruppe hvor man etter hvert
skal dele personlige erfaringer, er det viktig å bidra til
å legge grunnlag for tillitsfull kontakt innad i gruppen.
Dette gjøres i tråd med den teoretiske forankring Kar-
sten Hundeide refererer til i sin bok om ”Ledet sam-
spill” (Hundeide, Karsten, 2001). Vi legger vekt på at
deltakerne skal føle seg velkommen, bli sett og verd-
satt fra første stund. Vi forsøker å bidra til en god at-
mosfære i rommet, bl.a. ved plassering av bord og sto-
ler som gir øyenkontakt for alle deltakerne, lys og ser-
vietter på bordet og enkel servering av te/kaffe og
kjeks eller frukt. Vi kartlegger deltakernes forventning-
er til kurset og avklarer hva som er realistiske mål
innenfor kursopplegget.
ICDP bygger på at det er deltakernes egne erfaringer
som skal danne grunnlag for diskusjon i gruppen. Det
er selvsagt frivillig hva og hvor mye man deler med de
andre, men vi er tydelige på at det er nyttig både for
egenutvikling og gruppedynamikken at alle bidrar i
dialogen. Vi lager derfor tidlig i kurset felles ”gruppe-
regler”, slik at vi har et felles forståelsesgrunnlag for
hvordan vi ønsker å ha det.
De fleste som kommer til gruppe har klare forvent-
ninger om en løsningsorientert tilnærming av utford-
ringer de blir stilt overfor i hverdagen. Vi forsøker som
gruppeledere likevel å legge av oss instruktørrollen og
heller aktivisere deltakerne i gruppesamtale og egen
refleksjon. Vi tilstreber å benytte generelle metoder for
god kommunikasjon ved å være aktivt lyttende og å
understøtte deltakernes egne innspill. Gjennom disku-
sjon i gruppen utveksler foreldrene ulike løsningsmo-
deller som de kan prøve ut.
Mange blir nok litt overrasket over at tema om grense-
setting er siste punkt i programmet, og først belyses
mot slutten. Det kan være litt av en tålmodighetsprøve
at vi skal gjennom de syv første punktene før svaret
kommer… Vi forsøker å klargjøre dette tidlig i kurset,
slik at vi har en åpen agenda for fremdriften i grup-
pen. Vi er tydelige på at de ulike tema for godt sam-
spill bygger på hverandre og utfyller hverandre. Ved å
benytte tema 1–7 aktivt i hverdagen skapes det gode
sirkler som gjør at konfliktnivået i familien reduseres.
Vi jobber også parallelt med å sensitivisere omsorgsgi-
ver ved å benytte ”redefinering” av barnet, altså å en-
dre synet på barnet fra å være negativt problemfoku-
sert til å benevne barnet i positive vendinger. Dette er
en utfordrende del av kurset, og vi må gjerne stoppe
opp og bruke litt tid her. Vi erfarer da at et endret syn
på barnet i seg selv danner grunnlag for bedret sam-
spill mellom foreldre og barn, og derfor bidrar til å re-
dusere noen vanskelige samspills-situasjoner i hverda-
gen.
Gjennom arbeidet med ICDP har vi lært at for å oppnå
atferdsendring i samspillet med omgivelsene, i dette
tilfelle egne barn, er det viktig med personlig bearbei-

V E I L E D N I N G

Bildet er arrangert…



ding av stoffet (Hundeide, Karsten, 2001). For å opp-
muntre til dette, får deltakerne hjemmeoppgaver
mellom hver kurskveld. Her jobbes det med bevisst-
gjøring av hvordan man som omsorgsgiver møter bar-
net i ulike naturlige hverdagssituasjoner knyttet mot
tema for godt samspill. Eksemplene foreldrene tar med
seg til neste gruppemøte danner så grunnlaget for vi-
dere diskusjon i gruppen.
Tilbakemeldingen fra foresatte som har gått på kurs er
at det er har vært bra å ha et sted å diskutere hver-
dagslige utfordringer i samspillet med egne barn.
Mange erfarer at konfliktnivået reduseres når 8 tema
for godt samspill benyttes aktivt. Likevel er ikke ICDP
noe ”sesam-sesam”, et trylleformular som endrer til-
værelsen over natten. I noen tilfeller ønsker foreldre
nettopp det når de strever i samspillet med egne barn,
og etterspør konkrete oppskrifter på hvordan man lø-
ser sånn og slik. ICDP er ikke et slikt program. ICDP
handler om hvordan man over tid og gjennom egenak-
tivitet og refleksjon i samtale med andre finner frem til
løsninger for hva man erfarer virker nettopp i sin fami-
lie og for det enkelte barn. Det finnes mange fellesnev-
nere mellom ulike barn og i ulike familier. Ved å dele
erfaringer i gruppe kan man få tilbakemelding, bekref-
telse og støtte på positive løsninger. Dette er blitt mer
fremtredende underveis i våre grupper.
Vi tilbyr nå et oppfølgingsmøte ca. 6 mnd. etter at kur-
set er avsluttet. Dette for å hente frem igjen de erfa-
ringene som ble gjort og høre hvordan det går i den
enkelte familie. Flere foreldre har gitt uttrykk for at
samspillet fungerer bedre enn før de startet i gruppen,
men at ting lett sklir ut i en travel hverdag. Noen øn-
sker derfor å videreføre gruppen på egenhånd for å
holde diskusjonen varm. For som en pappa så greit sa
det: ”Vi har jo gjennomgått det samme pensum”.
Vi gruppeledere synes det er flott når gruppen kan dri-
ves videre på denne måten. Vi ser det som viktig å for-
midle til deltakerne at arbeidet med ”bedre kommuni-
kasjon” ikke er over selv om kurset er avsluttet. Tvert
imot er det kanskje nå det virkelig begynner…

ICDP i helsesøsters hverdag
Vi helsesøstre som jobber med ICDP ønsker å tilby for-
midling av ”bedre kommunikasjon” i barselgruppene
på helsestasjonen. Vi har gjort forsøk på å implemen-
tere dette ved å løfte frem de ulike tema for godt sam-
spill i gruppene. Erfaringen med dette er nok noe ulik.
Slik vi alle kjenner hverdagen på helsestasjonen, er det
mye som skal ivaretaes i alle konsultasjoner. Vi ønsker
å møte brukerne der de til enhver tid er, altså tilstreber
vi å ta utgangspunkt i deres spørsmål og ønsker for
konsultasjonen enten det gjelder mat, søvn, motorikk
e.l. Vi står derfor overfor en utfordring i å skulle pre-
sentere ICDP som i seg selv med letthet fyller et par ti-
mers varighet hver gang…
Så hvordan optimalisere tilbudet når vi opplever at vi
sitter med en verktøykasse klar for bruk fra like etter
fødselen, og som vi vet og erfarer er med å fremme tid-

lig tilknytning og et godt foreldre-barn-samspill fra
den aller første blikk-kontakten? Vår erfaring så langt
er at vi enda har noen spørsmål, men etter hvert også
noen svar på hvordan vi kan få dette til. Vi har god er-
faring med å presentere temaene på et av de første
gruppemøtene, for så å hente dem frem der det er rele-
vant i de ulike kontaktene med foreldre og barn. Vi
opplever daglig at barna fra de er bittesmå demonstre-
rer hvordan de søker kontakt og hvordan de responde-
rer på kontakten omsorgsgiver gir dem i de naturlige
samspillsituasjonene på helsestasjonen. I barselgrup-
pene gir det oss gode muligheter til å formidle eksem-
pler for godt samspill til omsorgsgiver ved å påpeke
og understøtte samspill som vi ser der og da og knytte
det opp mot ulike tema. Vi ser mange eksempler på
hvordan det utløser glede hos foreldre når vi påpeker
det positive i samspillet med barnet, omtaler barnet i
positive vendinger og understøtter foreldrenes omsorg
for barnet knyttet opp mot prinsippene i ICDP. Å kun-
ne bruke programmet på denne måten krever god
kjennskap til metoden, og man må gjerne ha jobbet
med det en tid.

Oppsummering
Hva er så våre erfaringer etter å ha drevet prosjektet
”Bedre kommunikasjon” i 6 år? Først og fremst opple-
ver vi at vi har fått et felles språk i bydelen. Det er etter
hvert mange som har fått opplæring, og som ansatte i
PPT og helsestasjonen opplever vi at det er lettere å
snakke om barns behov med ulike samarbeidspartnere
som har gjennomgått samme opplæring. Vi opplever i
økende grad at foreldre har ”vært borti” ICDP på ulike
måter enten selv ved å ha deltatt i gruppe, eller ved at
en nabo eller venner har fortalt om sine erfaringer med
dette. Det er blitt populært å være med i gruppe; på
Skranevatnet skole har de venteliste av deltakere som
ønsker å være med. Det ikke skummelt å være med i
gruppe, og det er heller ikke ensbetydende med at det
er store samspillsvansker i familien. Likevel opplever
vi at mange foreldre er usikre i sin rolle som foreldre,
og våre tilbakemeldinger tyder på at nettopp det å dis-
kutere dette med andre i samme situasjon har vært en
god hjelp for dem.
Administrativt har vi sett viktigheten av å ha en sty-
ringsgruppe for prosjektet. Vissheten om finansiering
har også gjort at vi har kunnet satse på aktiviteter over
tid. Regelmessigheten i tilbud om samtalegrupper har
gjort det lettere å rekruttere deltakere ved å markeds-
føre tilbudet i situasjoner hvor vi har kontakt med for-
eldrene.
Hvor går så veien videre? En ting er sikkert: Dette fort-
setter! Alle tilbakemeldinger er så positive at vi ikke
kan slutte her. Det er en kjensgjerning at det er
gjennomtrekk av personale i våre virksomheter. Det
betyr at vi stadig må gi opplæring til nye veiledere. Vi
planlegger en opplæringsrunde pr. år, mens trener-
opplæring vurderes underveis. Vi ser det også som
viktig å holde gløden oppe hos de som er veiledere, og
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vi vil fortsette å samle alle sertifiserte veiledere en
gang pr. semester. På disse samlingene kan vi dele er-
faringer, inspirere og motivere hverandre.
Vi ønsker å videreutvikle tilbudet til foreldre til barn i
skolealder. Disse skal ikke være knyttet opp mot bar-
nas skole, men være et tilbud i regi av bydelen. Ikke
minst hos tenåringsforeldre opplever vi behov for den-
ne type gruppe. 
ICDP-metodikken handler imidlertid om mye mer enn
å drive grupper. Den påvirker både væremåte og hold-
ninger, og oppleves som viktig kompetanseheving i
form av et godt redskap i uformelle og formelle møter
med foreldre og barn.
I disse dager blir det gitt landsomfattende opplæring
til veiledere og trenere i regi av Barne-ungdoms- og fa-
miliedirektoratet. Vi i Ytrebygda oppfordrer alle til å
melde seg på kurs og få glede av denne verktøykassen
i hverdagen sin!
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Det du tror om meg
Det du tror om meg, slik du er mot meg
Hvordan du ser på meg
Hva du gjør med meg
Slik blir jeg

(M:Jemmes)



Helsesøstre Nr. 3 – 2006

10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Psykologspesialist Bjørn Brunborg, BUP Nordhord-
land, Psykisk Helsevern for Barn og Unge, Helse Ber-
gen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Atferdsvansker:
Barn med atferdsvansker utgjør i dag den største grup-
pen barn som blir henvist til psykisk helsevern for
barn og unge. Atferdsvanskene utgjør ofte en betyde-
lig belastning for barnet selv, foresatte, samt
skole/barnehage. Det har lenge vært et uttrykt ønske
om å komme i kontakt med de barna og familiene det
gjelder på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det har
blitt påvist gjennom flere studier at jo tidligere en set-
ter i gang adekvate tiltak, jo bedre er prognosene for at
atferdsvanskene ikke er gjeldende ettersom barnet
vokser til. I litteratur som omhandler tema atferdsvan-
sker, opererer en med forekomst på ca. 5 %. 

Behandlingsprogrammer
I 1997 ble det i Oslo arrangert en konsensuskonferanse
med fokus på å enes om metodikk og programmer
som på empirisk grunnlag kunne sies å være vellykke-
de behandlingstilbud for barn med atferdsvansker.
Bakgrunn for denne konferansen var at den tilnær-
ming hjelpeapparatet tradisjonelt har møtt denne ty-
pen vansker med, ikke viste tilfredsstillende resultater.
Gjennomgangen av ulike programmer under konfe-
ransen har resultert i at Atferdssenteret i Oslo og et
samarbeidsprosjekt mellom Regionssentrene for barn
og unges psykiske helse (RBUP) ved Universitetene i
Tromsø og Trondheim (NTNU) har arbeidet med å im-
portere, evaluere og implementere tre anbefalte pro-
grammer for forebygging og behandling av atferds-
vansker hos barn og unge. De tre programmene er ”De
utrolige årene”, Parent Management Training Oregon-
modellen (PMTO) og Multisystemisk Terapi (MST). De
tre programmene er ulike både i forhold til hvilken al-
dersgruppe de henvender seg til og i hvilket format de
blir gitt i. PMTO er en behandling som blir gitt indivi-
duelt og som henvender seg til barn i alderen 4 til 12
år. MST retter seg mot ungdommer i alderen 12 til 17
år, og retter seg mot ulike arenaer rundt den aktuelle
ungdommen. Ved MST er behandlingsteamet tilgjeng-
elig for familien hele døgnet. Det følgende vil være en
kort beskrivelse av ”De Utrolige Årene” med hoved-
vekt på ”Basic foreldreprogrammet”, samt erfaringer
fra Nordhordland knyttet til samarbeid mellom helse-

søstre og BUP i forbindelse med tilbudet ”De Utrolige
Årene”.

”De Utrolige Årene”
Utprøving og implementering av ”De Utrolige Årene” i
Norge.
”De Utrolige Årene” er et program utviklet av profes-
sor Carolyn Webster Stratton ved The Nursing School,
University of Washington. Dette er et arbeid som har
foregått over en periode på 20 år. Programmet har ved
systematisk nasjonal og internasjonal evaluering blitt
vurdert som et effektivt og kostnadsbesparende pro-
gram for barn med atferdsforstyrrelser. Programmet er
nå en del av helsetilbudet i flere land i verden. I Norge
har ”De Utrolige Årene” vært utprøvd siden 1999.  Fra
2003 har det foregått en landsomfattende spredning av
programmet. Spredningen har foregått både innen
psykiske helsevern, kommunale helse- og sosialtjenes-
ter, statlig barnevern (Bufetat) og skoleverket. 

De ulike Modulene i ”De Utrolige Årene”.
Programmet er ment å hjelpe familier som har barn
med alvorlige atferdsvansker, hvor barnet er mellom
(3) 4 og 8 år. Programmet består av ulike moduler (se
figur). Mest utbredt i Norge er ”Basic foreldregrupper”
som er ment å hjelpe foreldre til å bryte negative sam-
handlingssirkler i relasjonen til barnet, samt å styrke
foreldrekompetanse med fokus på å etablere et positivt
samspill og hensiktsmessig atferdsregulering av bar-
net. Modulen ”Advanced foreldregruppe” er en mo-
dul som bygger videre på Basic-modulen, og som gir
et tilfang av kommunikasjonsferdigheter for foreldre,
fokus på problemløsning samt utvikle ferdigheter som
styrker sosial støtte og egenomsorg. Modulen ”Dino-
saurusskolen” er et gruppetilbud til barna. Dette tilbu-
det er rettet mot å styrke barnas sosiale kompetanse,
samt redusere aggressiv og regelbrytende atferd. Også
”Dinosaurskolen i klasserommet” har de samme mål-
settingene i forhold til arbeidet med barna, men dette
tilbudet blir gitt til hele skoleklasser. Modulen ”Acade-
mic” har som målsetting å styrke foreldres involvering
i barnas skolegang, samt bedre samarbeid mellom for-
eldre og lærere. ”Lærerprogrammet” er en modul hvor
målet er å styrke læreres kompetanse i å håndtere fore-
bygging og håndtering av atferdsvansker i skolen,
samt øke kompetanse i klasseledelse. 
I Norge er altså ”Basic foreldregruppe” den mest ut-
bredte modulen. Dernest følger ”Dinosaurusskolen”.
Modulene ”Advanced foreldregruppe” og ”Lærerpro-
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grammet” er under utprøving i Norge. Denne utprø-
vingen har utgangspunkt i Universitetet i Tromsø, le-
det av professor Willy Tore Mørch.

I Hordaland er det foreløpig modulen ”Basic foreldre-
gruppe” som blir tilbudt. Disse foreldregruppene er i
2006 et tilbud ved 4 av 7 barne- og ungdomspsykiatris-
ke poliklinikker i Helse Bergen, samt ved noen barne-
vernstjenester i Bergen.

Beskrivelse av behandlingsprogrammets foreldre- og
barnegrupper:
Foreldreprogrammet ”Basic”:
I ”Basic foreldreprogrammet” møtes foreldre til 6 – 7
barn med alvorlige atferdsvansker 12 eller 13 ganger
til ukentlige gruppesamlinger. Hver samling er på 2 ti-
mer. Barna i familien som er fokus for behandlingen er
mellom 3 til 8 år. 
Samlingene ledes alltid av to terapeuter. Terapeutene
har ulike utfyllende roller i samlingene, hvor en har fo-
kus på det innholdsmessige og den andre har fokus på
de prosesser som utspiller seg i foreldregruppen. Pro-
grammet er i høy grad strukturert og følger en manual
for gjennomføring av de enkelte møtene. Teorigrunn-
laget for programmet er tuftet på atferdsanalyse, sosial
læringsteori, utviklingspsykologi og kunnskap om
gruppeprosesser. 

Innhold i møtene:
I hvert møte får foreldrene se korte videovignetter som
viser samhandling mellom foreldre og barn. Med ut-
gangspunkt i disse utleder gruppelederne gjennom
diskusjon og samtale med deltakerne prinsipper for
læring av god atferd, og for endring av dårlig. Pro-
grammet inneholder mye konkret innøvelse av forel-
dreferdigheter i form av konkrete øvelser. Temaene
som gjennomgås er blant annet lek, ros og belønning, å
gi klare beskjeder, grensesetting, håndtering av nega-
tiv atferd,  og problemløsing. Disse temaene følger en
fast progresjon gjennom programmet. I progresjonen

legges det opp til at foreldre arbeider med å styrke po-
sitiv samhandling og relasjon til barnet i første del av
programmet. Det anses som svært viktig at det er eta-
blert en slik positiv relasjon mellom den voksne og
barnet, før en benytter strategier som er mer grenseset-
tende og rettet mot å gi konsekvenser av negativ at-
ferd. 

Mellom møtene
Mellom hvert av de 12 møtene blir det gitt hjemmelek-
ser i form av lesing av kapitler i boken ”De utrolige
årene” av Carolyn Webster Stratton. I tillegg skal forel-
drene utføre konkrete ”øvelser” eller praktisere de
konsistente væremåtene som blir gjennomgått på sam-
lingene i forhold til sine barn. Det blir laget individuel-
le arbeidsmål for hvert barn som settes fra gang til
gang og i takt med progresjonen i programmet. Det vil
si at de prinsipper og temaer som blir gjennomgått på
samlingene i størst mulig grad blir ”skreddersydd” det
enkelte barn.
Foreldrenes erfaringer av hjemmearbeidet blir tatt opp
i påfølgende samling. Det blir da fokusert på faktorer
som har fordret suksess, samt problemløse de hin-
dringer som har oppstått i løpet av uken. Det blir i stor
grad vektlagt at foreldre har mulighet til å praktisere
sentrale prinsipper mellom samlingene. Tanken bak
dette er at man ikke kan bli en god svømmer av å lese
bøker om svømming. De beste resultatene får man av
konkret øvelse og trening. 
Mellom samlingene vil en av terapeutene ta telefonisk
kontakt med foreldre. En vil via denne kontakten følge
opp de problemstillingene foreldre står i mellom sam-
lingene, og diskutere eventuelle justeringer av den
praktisering foreldre øver på.

Erfaringer med Basic foreldregrupper i Nord-
hordland
I Nordhordlandsregionen blir det gitt tilbud om ”De
Utrolige Årene”, modulen ”Basic Foreldregruppe”,
ved BUP Nordhordland siden 2003. Behandlingsmeto-
dens effektivitet gjenspeiler seg både i de tilbakemel-
dingene som blir gitt av foreldrene og ved de struktu-
rerte rapporteringsskjema som nyttes i forkant av del-
takelse og som også blir administrert til foreldre etter
de har deltatt i foreldregruppen. 

For å identifisere og intervenere i forhold til barn med
atferdsvansker på et tidlig tidspunkt, er det svært vik-
tig med et godt samarbeid mellom de hjelpeinstansene
som er rundt den aktuelle familien. En svært viktig
faktor som ikke alltid får like stor oppmerksomhet i ar-
beidet rundt familiene som strever med de omtalte
vanskene, er arbeidet med å oppdage eller komme i
kontakt med de familiene det gjelder. I tillegg er det å
foreta en vurdering av om ”De Utrolige Årene” er det
riktige tilbudet, samt legge dette frem for foreldre på
en måte som gjør at foreldre kan vurdere om de ønsker
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en henvisning til BUP viktig. I dette arbeidet er helse-
søstrers arbeid på alle de tre områdene svært sentral.
Svært ofte er helsesøster den personen i hjelpeappara-
tet som først kommer i kontakt med familiene som kan
nyttiggjøre seg tilbudet. Derfor er det viktig at nettopp
helsesøster i kommunen har tilstrekkelig informasjon
om ”De Utrolige Årene” når de møter de aktuelle fa-
miliene. I Nordhordland er det en erfaring at en svært
høy prosentdel av personer som arbeider i de ulike
kommunale hjelpeinstansene for barn har god kjenn-
skap til tilbudet. Av de familiene som har deltatt i for-
eldreprogrammet, har de aller fleste fått kjennskap til
tilbudet eller fått det anbefalt av nettopp helsesøster.

Det er videre en erfaring at det ofte er vanskelig for
fagpersoner å henvise små barn i førskolealder til bar-
ne- og ungdomspsykiatrien. Det synes som en ofte øn-
sker å ”vente og se” om barnet vokser vanskene av
seg. Erfaring viser derimot at det ofte er det motsatte
som er tilfelle, nemlig at barnet og de voksne i tilta-
kende grad vikler seg inn i negative sirkler hvor de
gjensidig forsterker hverandres negative atferd eller
samhandlingsmønster. Det er derfor svært viktig at det
blir iverksatt tiltak for barn og foreldre i en tidlig fase
for å kunne yte effektiv hjelp. Erfaringene fra Nord-
hordland er at jo mer henviser vet om tilbudet ”De Ut-
rolige Årene”, jo lettere er det å viderehenvise også
små barn til barne- og ungdomspsykiatrien for å motta
dette tilbudet. 

Avslutning
For de barna som vurderes å kunne nyttegjøre seg pro-
grammet ”De Utrolige Årene” er det viktig at instanser
som ofte kommer i kontakt med familien på et tidlig
stadium, som for eksempel helsesøster, har nært kjenn-
skap til programmet. Dette både for å kunne vurdere
om de vanskene som blir identifisert, med sannsynlig-
het kan bli avhjulpet ved deltakelse i programmet. I til-
legg er det nyttig å kunne presentere programmet på
en tydelig og informativ måte slik at forslag om
viderehenvisning ikke blir oppfattet som et uforholds-
messig stort steg av foreldre.

For ytterligere informasjon, kan websiden www.de-
utroligearene.no anbefales. På denne web-siden kan
du også undersøke om ”De Utrolige Årene” er et aktu-
elt tilbud i din region.

Helsesøsterkongressen 2007
Arendal 25.-27. april

Neste års helsesøsterkongress har tema

«Tydelig og tilgjengelig»
Tydelig: Vi ønsker å fokusere på hva vi er
gode på og står for.

• Hva vi kan bidra med i tverrfaglig sammen-
heng. 

• Hvordan vi kan vi bli mer tydelige overfor
ulike brukergrupper som barn, ungdom og
deres familier, faglige samarbeidspartnere
i skole, barnehage, PPT etc. 

• Hvordan vi kan nå fram til byråkrater/
politikere og få gehør for våre saker og
hvordan bruke media.

Helsesøstre er ofte  tilgjengelige for det
meste til enhver tid. Strekker vi oss for langt i
iveren etter å kunne bidra/hjelpe i øyeblik-
ket? Det kan gå på bekostning av tid til å
arbeide målrettet, planmessig og kunnskaps-
basert. Vi ønsker å legge vekt på hvordan 
vi kan være mer tilgjengelig og synlig der 
behovet er størst. 

Forelesere på kongressen er bl.a.:
Astrid Grydeland Ersvik, Gunnar Eide, Anne
Seierstad, Kari Glavin, Pia Johansen, Ann
Kristin Olsen, Agneta Nilsson og represen-
tanter fra offentlig styring lokalt og sentralt
(kommuner, s.h.dir, dep.).

Ved siden av godt faglig utbytte,
satser vi på at deltakerne skal få
kultur, treffplasser, god humor og
påfyll nok til å møte hverdagen
med ny glød.

VELKOMMEN TIL ARENDAL I APRIL!VELKOMMEN TIL ARENDAL I APRIL!

Da Mor Teresa mottok
Nobels fredspris, 

fikk hun spørsmålet:”Hva kan vi gjøre for å skape
fred på jorden?” 

Hennes svar var: ”Gå hjem og elsk din familie!”

(”Mor du er strålende” – samlet 
av Mona Hertsveen)
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Mette Waaler, helsesøster og
jordmor 
–––––––––––––––––––––––––––––––

Dette var tittelen på semester-
oppgaven jeg skrev i forbin-
delse med studiet ”Interkultu-
rell forståelse” på Norsk læ-
rerakademi i 2000. Dette inn-
legget baserer seg på denne
oppgaven og på erfaringer fra
over 20 års arbeid som helse-
søster og jordmor ved Sol-
heimsviken helsestasjon i
Bergen og fra 5 års engasje-
ment for Kirkens Nødhjelp i
Sør Sudan.

I Årstad bydel i Bergen bor
det ca. 38 000 innbyggere. År-
stad er den bydelen i Bergen
som har flest innbyggere med
etnisk minoritetsbakgrunn.
Antall barn og foreldre med
etnisk minoritetsbakgrunn
har økt de siste årene. De to
helsestasjonene i bydelen,
Landås og Solheimsviken har
til sammen ca. 550 fødsler i
året. Solheimsviken har 250 –
270 fødsler i året. Andelen
barn med etnisk minoritets-
bakgrunn varierer fra 18–25 %
pr. årskull. 

Arbeidet med innvandrere og
flyktninger er spennende og byr
på mange utfordringer. Likevel
oppleves det ofte som vanskelig,
fordi jeg er usikker på om vi gjør
”de rette tingene”. Brukerne våre
er forskjellige og har ulike behov,
og det er umulig for oss å ”kunne
alle kulturer”. Stilt overfor det
ukjente og vanskelige, kan vi
glemme fagkompetanse og overfo-
kusere på det ukjente. Hvordan
skal vi bedre kunne kommunisere

med mennesker fra andre kultu-
rer? Hva trenger vi å lære og hvil-
ke holdninger er viktige i møte
med innvandrerfamilier? 

”Hvorfor gjør de ikke som vi
sier?”, eller ”Er det kulturelt be-
tinget at de gjør……..?”, er spørs-
mål som vi ofte stiller oss på helse-
stasjonen. Dette skaper frustrasjo-
ner og usikkerhet blant oss som
helsearbeidere og vi spør oss hva
det er som gjør at vi så ofte opple-
ver at vårt budskap ikke når fram.

Det kan være mange grunner til at
budskapet ikke når fram. Kultur-
forskjeller og forskjellig syn på
sykdom og helse er vanlig å skylde
på. I boken ”Intercultural commu-
nication”, beskriver Jandt 6 barrie-
rer i interkulturell kommunika-
sjon: Usikkerhet, forutsette likhet
istedenfor ulikhet, etnosentrisme,
stereotypier og fordommer, non-
verbale misforståelser og språk-
problemer. (Jandt 1998 kap. 3 og
4). Barrierene er på begge sider.
Både ”vi” og ”de” har vår kultur,
virkelighetsforståelse og tidligere
erfaringer med oss. Dette preger
våre holdninger og handlinger. Vi
har forskjellig ståsted og ulik erfa-
ringsbakgrunn. Virkelighetsforstå-
elsen eller verdensbildet brukes til
å forme verdier og normer, til å
forklare livets hensikt – grunn-
holdning som er som en grunnmur
– er grunnmuren firkantet, blir
byggverket firkantet, er den rund,
blir byggverket rundt. Virkelig-
hetsforståelse kan også beskrives
som briller eller kart. Kultur er
ikke noe konstant. Den forandrer
seg kontinuerlig, avhengig av sam-
funnsutvikling, økonomi og skif-
tende sosiale forhold.

”Hvorfor gjør de ikke som vi
sier?” – en helseøsters ut-

fordringer i møte med 
mennesker fra andre kulturer
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Erfaringer
Vi erfarer at stadig flere familier med minoritetsbak-
grunn strever med foreldrerollen og ikke klarer å nyt-
tiggjøre seg de samme tiltakene som helsestasjonene
og andre yter overfor norske foreldre. Kulturforskjeller
og språkproblemer gjør at det ikke alltid er lett å hjelpe
dem med det de strever med. En helt ny kartlegging
gjort ved helsestasjonene i bydelen, viser at barn med
etnisk minoritetsbakgrunn har langt flere ekstrakon-
sultasjoner (kontakter utover rutineprogrammet på
helsestasjonen) enn barn med etnisk norske foreldre.
Ansatte i bydelen har i en årrekke vært opptatt av
hvordan vi kan gi et bedre tilbud til familiene og helse-
stasjonene har flere ansatte med lang erfaring med
målgruppen. Vi har deltatt i pilotprosjektet til ”Horda-
landsmodellen – heving av flerkulturell kompetanse”.
Vi har også vært med på et UDI finansiert samarbeids-
prosjekt ”Stimulering av språk og sosial utvikling hos
minoritetsbarn” i 2000–2002. Men i en travel hverdag
blir det ikke så mye tid til systematisk arbeide med
metodeutvikling. Dette var bakgrunnen for at vi søkte
og fikk tildelt midler til prosjektet: ”Forsterket helse-
stasjon til familier med minoritetsbakgrunn” i 2005,
med følgende målsetting:

Utvikle og iverksette et tidlig støttetilbud til foreldre
med etnisk minoritetsbakgrunn for å styrke foreldre-
kompetansen.

Dette prosjektet startet opp våren 2005. Vi ønsket å
kartlegge brukernes behov. Det var derfor naturlig å
starte med en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelse
Vi gjorde en spørreundersøkelse blant et utvalg av for-
eldre våren 2005. Vi spurte bl.a. om det var noe de øn-
sket at vi skulle gjøre for at de skulle få et bedre tilbud.
Det kom fram at alle var opptatt av barneoppdragelse,
det å ha barn i Norge. Språk var også et tema som gikk
igjen. De aller fleste ønsker at helsestasjonen skal starte
med temagrupper og flere ønsker grupper sammen
med norske. Et behov for hyppigere kontakt med hel-
sestasjonen kommer også frem. 

Foreldreveiledningsgrupper
Vi har derfor valgt å satse på gruppevirksomhet. Som
et eksempel på dette vil jeg her ta fram erfaringene vi
gjorde med den første gruppen vi hadde i des-05 – jan-
06. Rekrutteringsprosessen var tidkrevende. Ca 20 ble
spurt direkte når de var på helsestasjonen. Disse ble
fulgt opp videre med telefon og brev. 8 svarte positivt
på at de ville være med. 4 møtte opp og fullførte grup-
pesamlingene (av dem var en etnisk norsk). Norsk-
kunnskapene var ikke like gode hos alle. Av de som
takket nei var hyppigste årsak at det passet dårlig pga
årstid, tidspunkt på dagen og manglende barnevakt.
Vi var to helsesøstre som gruppeledere. Vi hadde
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gruppesamlingene på helsestasjonen på dagtid og had-
de satt av 4 ganger à 2 timer. I utgangspunktet ønsket
vi at foreldrene skulle komme uten barn. Vi hadde fo-
kus på samspillsmetoden DIALOG og brukte et tilpas-
set materiell utviklet spesielt for denne gruppen samt
Foreldreveiledningsheftene ”8 tema for godt samspill”
Andre tema som ble tatt opp var barneoppdragelse,
søvn, ernæring, vanlige hverdagsproblemer, og dag-
liglivet med småbarn i Norge. Tilbakemeldingen fra
deltakerne var meget god. De syntes at de hadde fått
mye ut av det. Vi som gruppeledere lærte også mye.

Hva har vi lært og hva vil vi gjøre annerledes neste
gang 
• Vi har fått større ydmykhet overfor andre mennes-

kers kultur og måter å gjøre ting på
• Vi vil prøve med grupper på ettermiddagstid
• Vi vil prøve grupper hvor foreldrene har samme

språk
• Vi vil ha med en minoritetsassistent i gruppene
• Vi vil bruke minoritetsassistene aktivt i rekrutte-

ringsprosessen

Minoritetsassistenter
Som en del av prosjektet har vi knyttet til oss ressurs-
personer med minoritetsbakgrunn. 
I samarbeid med Kirkens Bymisjon (KBB) har vi i vår
gitt 5 personer med minoritetsbakgrunn opplæring i
samspillsmetoden DIALOG. Vi planlegger å engasjere
disse som støttespillere i foreldreveiledningsgrupper
på helsestasjonene. Vi har engasjert dem til å følge opp
enkeltfamilier og til å informere om ulike tilbud og til-
tak. Vi tenker oss at de kan være et nyttig supplement
til det vanlige helsestasjonstilbudet. 

Kirkens bymisjons nærmiljøprosjekt – ADA
En av våre beste samarbeidspartnere er de ulike tilta-
kene i nærmiljøprosjektet til Kirkens bymisjon - ADA.
Foruten 3 åpne barnehager i nærmiljøet, har de Home-
start – familiekontakten, Bamsehiet (avlastningstilbud
med overnatting) og EMPO – tverkulturell kvinne-
gruppe. 
Det siste tiltaket som starter nå til høsten er en språk-
gruppe for flerspråklige 4-åringer som ikke har barne-
hageplass. Dette er en del av et prosjekt finansiert av
IMDI. Helsestasjonen er ansvarlig for å rekrutteringen,
minoritetsassistentene informerer og motiverer og
ADA har praktisk og faglig ansvar for tiltaket. Målet
for dette tiltaket er at barna skal ha et godt norsk språk
ved skolestart. 

Eksempler på utsagn fra samtalegrupper:
• Når jeg ser på de norske ungdommene på bussen,

hvordan de oppfører seg, tenker jeg at måten nord-
menn oppdrar barna sine på ikke er bra. 

• Det har ingen hensikt å sette grenser for små barn.
De forstår ikke. (På spørsmål om når vi kan sette

grenser for barn, svarte flere at det ikke var noen
vits før de begynte på skolen)

• Norske småbarn er så veloppdragne
• Maten deres er så kjedelig. Ikke rart at barna ikke

vil spise. Den ene dagen har dere kjøttkaker og po-
teter, neste dag fiskekaker og poteter. Det smaker jo
helt likt. Vi har mye mer variasjon. 

Noen tankevekkende eksempler:
• Hva er bra for barn?
Et gjennomgangstema på helsestasjonen er at det er
viktig at barn er ute og leker sammen med andre barn.
Mange innvandrerfamilier går ikke ut når det regner,
og det gjør det jo nokså ofte i Bergen. Vi blir bekymret,
fordi barna ikke får frisk luft. Vi hevder sågar at de blir
herdet og mindre syke av å være ute i allslags vær. Det
er typisk norsk å si: ”Det finnes ikke dårlig vær, bare
dårlige klær”. Jeg er blitt fortalt at mange innvandrere
mener at vi mishandler barna våre når vi tar dem med
ut i allslags vær. I dette eksempelet er det en grunnleg-
gende uenighet mellom den gjengse norske oppfat-
ningen og store deler av verdens befolkning. Begge
parter ser situasjonen med sine ”briller”. 

• Syn på helse 
Synet på helse og sykdom varierer. Et eksempel er
oppfatning av tynn/tykk. I mange afrikanske og asia-
tiske land blir det å være tynn assosiert med fattigdom
og sykdom. Å være tykk blir motsatt oppfattet som
tegn på rikdom og god helse. Følgende eksempler
illustrerer hvordan nordmenn og mange innvandrere
har helt forskjellig ”kart” og ”briller” i synet på syk-
dom og helse.

* En mor fra Asia kom på helsestasjonen med sin dat-
ter. Hun var bekymret fordi barnet var tynn og var
redd datteren var syk. Ungen var kvikk og fin og lå
innenfor normalområdet på percentilskjema. Jeg for-
sikret at barnet var helt i orden, og at det ikke var
noe å bekymre seg for. Moren følte seg etter alt å
dømme avvist og ikke tatt på alvor. Jeg hadde en an-
nen oppfatning av hva som er normalt og bra for
barn, men dette klarte jeg ikke å formidle.

* Berit Viken har i sin hovedoppgave en historie om en
mor som kom på helsestasjonen med et meget over-
vektig barn (sett gjennom helsesøsters ”briller”).
Helsesøster sa at hun måtte gi barnet mindre mat,
fordi hun var for tykk. Da Berit intervjuet moren
noen dager senere, fikk barnet like mye melk, men
moren hadde sluttet å gi barnet vitaminer. Begrun-
nelsen for dette var at moren mente at vitaminer
gjorde barnet sterk. Helsesøster hadde sagt at barnet
var for tykk. Med morens ”briller” var det å være
sterk og tykk to sider av samme sak. Middelet mot
dette måtte da være å slutte å gi barnet noe hun ble
sterk av, nemlig vitaminer (Viken 1995 kap. 4).

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

16

V E I L E D N I N G



* Etter en tøff arbeidsperiode i et sultområde i Sudan,
hadde jeg tatt av flere kilo og jeg var egentlig ganske
fornøyd med å være slankere. Mine sudanske med-
arbeidere var derimot bekymret og lurte på om jeg
var syk. Jeg dro hjem til Norge på ferie, og etter 4
uker med ”mors kjøttkaker” kom jeg tilbake og ble
møtt med: ”Now you look nice and fat”. På tross av
at jeg kjenner den sudanske tankegangen om hvor-
dan man skal se ut når man er frisk og sterk, likte jeg
ikke særlig godt det jeg hørte. Med mitt ”kart” var
dette en negativ uttalelse. På samme måte som jeg vil
anta at mødrene i eksemplene over følte seg misfor-
stått og ikke ble tatt på alvor, ville også jeg følt meg
såret, hvis jeg ikke hadde hatt kjennskap til det afri-
kanske kroppsideal. Dette viser at kjennskap til kul-
tur er viktig. Manglende kunnskap fører til misfor-
ståelser og kan hindre god kommunikasjon. 

”Men hvorfor gjør de ikke som vi sier?” 
Spørsmålet er om de alltid skal gjøre som vi sier. For
hva er det som får oss til å si det vi sier? Mange vil
hevde at når de er kommet til Norge, så får de jammen
oppføre seg som oss, lære norsk og bli gode nord-
menn. Et vanlig utsagn er: ”Når de er i Norge, så får
de innrette seg. Når vi er i et annet land, innretter vi
oss” Men gjør vi det? Jeg ser for meg Ola Nordmann i
gettoer i u-landsprosjekter i Afrika, med vannklosett,
landcruiser, brunost, 17. mai feiring, toppløse på en
badestrand eller med miniskjørt og utringet bluse i et
land hvor kvinnene går tildekket.

– Når mange innvandrere har sin kunnskap om nord-
menn fra såpeoperaer, kan de lett tro at norske kvinner
er lettsindige, – på samme måte som mange nordmenn
tror at alle muslimske menn undertrykker sine koner.
Nylig hørte jeg om en elev ved norskopplæringen som
anbefalte sine medelever en flott TV serie de kunne se
hvis de ville vite hvordan nordmenn lever, – hun hen-
viste til ”Hotell Cæsar”!

Mange vil hevde at de ikke gjør som vi sier, fordi de
ikke forstår. Men hvorfor forstår de ikke? En årsak kan
være at vi har helt forskjellig virkelighetsoppfatning.
Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim påpeker at pro-
blemet er ikke at flyktninger og innvandrere ”ikke for-
står”. Problemet er heller at deres forståelse noen
ganger er forskjellig fra vår. Begge parter har evnen til
å forstå, men de må se nærmere på de to utgavene av
kart før forståelsen blir felles. Man bør ikke ta avstand
før man har fått innsikt og forståelse. Med andre ord,
må vi vite hva vi snakker om før vi eventuelt tar av-
stand fra det. Det er mulig at man skifter oppfatning,
hvis man forstår situasjonen fullt ut. Et annet spørsmål
er om innvandrere må bli akkurat som nordmenn for
fullt ut å forstå det norske samfunn og omvendt. 
Kunnskap om de menneskene vi arbeider med er vik-
tig. Men i arbeidet med familier fra mange forskjellige

land, er det umulig å ha detaljkunnskap om hver en-
kelt kultur. Ofte må vi forholde oss til at vi er usikre
når vi skal kommunisere med mennesker vi ikke for-
står og som ikke forstår oss (Engebrigtsen og Tor-
bjørnsrud 1995 kap. 12). Det handler ikke så mye om å
ha konkrete kunnskaper, som å ha trening i å forstå so-
siale og kulturelle prosesser. De hevder videre at selv-
innsikt, evne til å tåle tvetydighet og usikkerhet og tre-
ning i å anvende denne innsikten i praktiske situasjo-
ner, er viktig for å lykkes i en god interkulturell kom-
munikasjon. 

Er grunnen til at vårt spørsmål: ”Hvorfor gjør de ikke
som vi sier?”, vår etnosentriske holdning? Eller er
grunnen til at de ikke gjør som vi sier, deres etnosen-
triske holdning?
Er det så sikkert at vi har oppskriften på ”det gode
liv”? Er det så sikkert at de alltid skal gjøre som vi
sier? I noen tilfeller kan det tenkes at våre råd ikke er
riktige for innvandrerne. Det vil nok være nyttig å bru-
ke litt mer tid på å finne ut hva brukerne våre tenker
om våre råd. Det kan også være nødvendig å nyansere
en del av rådene vi gir på helsestasjonen.

Hvordan skal vi så forholde oss for å få bedre sam-
handling med mennesker med ulik kulturbakgrunn?
Min konklusjon er at i møte med innvandrerfamilier er
det viktig at vi viser respekt for andre kulturers syn på
barn og barneoppdragelse. Videre må vi lytte til dem
før vi prøver å påvirke dem med våre holdninger. Det
er lov å være uenig og be familien om å justere seg,
men først etter å ha satt seg inn i familiens grunner til
å handle som de gjør. Vi trenger også kunnskaper om
interkulturell kommunikasjon og gode ferdigheter i
kommunikasjon.

Noen nyttige tips tilslutt:
• Bruk profesjonell tolk når det trengs
• Ikke bruk barn som tolk
• I mange kulturer er det vanlig med innledende hø-

flighetsfraser. Ikke hopp over det. I vår travle hver-
dag, kan vi virke uhøflige og lite imøtekommende,
fordi vi hopper over de vanlige høflighetsfrasene.

• Når tema f.eks er mat til spedbarn, kan det være
nyttig å spørre om de vet hva som er vanlig i deres
hjemland. Da kan man få en fin dialog om likheter
og forskjeller, og det kan være en fin måte å vise
interesse og respekt for dere erfaringer og kunnska-
per. Samtidig kan vi få anledning til å forklare
hvorfor vi gjør som vi gjør i Norge. Samme metode
kan brukes på andre tema som søvn, grensesetting
osv. 

• Det skal ikke stikkes under en stol at mange inn-
vandrere ikke kommer presis til avtaler. Jeg har
god erfaring med å ta dette opp med dem og for-
klare hvorfor det er viktig at de holder tiden. (Dette
gjelder også for mange etniske nordmenn)

• Når familien kommer med problemstillinger som
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ligger utenfor helsestasjonens område (som f.eks
dårlig økonomi, eller ønske om bytte av bolig) er
det lurt å ikke bli ”fanget” av dette, men på en høf-
lig måte henvise til rette instans. I alt for mange år
har jeg vært ”snillistisk” og prøvd å hjelpe med det
meste. Jeg har god erfaring med å være tydelig på
hva jeg kan gjøre noe med og hva andre må ta seg
av. Mange kan nok trenge hjelp til å finne fram i
den offentlige ”jungelen”, og jeg tar gjerne en tele-
fon til et annet kontor og hjelper å formidle kon-
takt.

• Det kan være lurt å bruke tid med nye familier på å
informere om hva som er helsestasjonens oppgaver
og hva de kan forvente av oss. Mange kommer fra
land med en helt annen struktur på helsevesenet,
og vet ikke helt hva de kan forvente av tilbudet
vårt.

• Det kan være lurt å sjekke ut om budskapet er opp-
fattet. Mange sier ja for å være høflige, selv om de
ikke forstår eller er enig i det vi sier.

• Enkelte muslimske menn kan ikke håndhilse på en
kvinne. Dette er viktig å respektere.

• Ikke vær redd for å spørre hvis det er noe du lurer
på eller ikke forstår. 

• Og husk – vi blir aldri utlært.
LYKKE TIL!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Jannike Hachvaag Grieg
Jannike Hachvaag Grieg er leder for Empo – Tverrkulturell
Kvinnegruppe. Hun er utdannet innen antropologi og utvik-
lingsstudier fra University of London (SOAS) hvor hun skrev
sin Masteroppgave om kvinner, arbeid og utvikling.

Grieg har flere års organisasjonserfaring med menneske-
rettigheter og nord-sør problematikk – med et særlig fokus
på kvinners stilling – som hovedinteressefelt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kirkens Bymisjon i Bergen har siden 2004 drevet Nær-
miljøarbeidet Ada. Ada kan gjennom Åpen barnehage,
Home-Start Familiekontaken og Bamsehiet tilby små-
barnsfamilier generelt, og sårbare familier spesielt, so-
siale møteplasser, avlastning og hjelp etter behov.
Gjennom arbeidet i Ada erfarte Bymisjonen at det var
et ønske og behov for et tilbud spesielt rettet mot inn-
vandrerkvinner, og i januar 2005 åpnet Empo – Tverr-
kulturell kvinnegruppe dørene til en ny møteplass for
kvinner med innvandrerbakgrunn. 

Tanken bak Empo er å skape et uformelt møtested for
innvandrerkvinner basert på kvinnenes premisser og
behov. Det første skrittet for å få det til, var å samloka-
lisere Empo med Åpen Barnehage slik at de kvinnene
som ønsker det kan ha med barna sine, og dermed
kombinere behovet for å bli kjent med andre kvinner
med lek og aktivitet for barna. Det neste viktige skrit-
tet var enkelt og greit å spørre kvinnene; ”hvilke øn-
sker har dere for Tverrkulturell Kvinnegruppe, og hva
kan vi i fellesskap gjøre for å få dette til?”. Vårt ut-
gangspunkt var – og er – at ved å møte kvinnene med
en åpenhet og respekt i forhold til deres behov, kom-
petanse og ressurser, vil vi klare å skape en kvinne-
gruppe med et fellesskap og aktiviteter som kan danne
grunnlag for nye vennskap, gjensidig læring, og kan-
skje gjennom dette gjøre hverdagen litt enklere for
dem som er ny i Norge. 

Kvinnefelleskap og empowerment
Oppstarten og det første året på Empo var en spen-
nende prosess hvor deltakerne og ansatte i felleskap
fant formen. Resultatet er en tverrkulturell kvinne-
gruppe med fokus på styrking av nettverk, gjensidig
læring og personlig utvikling gjennom sosiale, kreati-
ve, kulturelle og faglige aktiviteter. Vi har et særlig fo-
kus på språk og jobbstimulerende tiltak og aktiviteter,
og på holdningsskapende arbeid. Vi har valgt å være
dynamiske i den forstand at rammene for Empo –
Tverrkulturell Kvinnegruppe ligger fast, mens innhol-
det og aktivitetene utvikles i fellesskap med deltake-
rene. I løpet av det første året var det kvinner fra over

25 forskjellige kulturer på Empo. Det eneste de i ut-
gangspunktet har til felles er at de er kvinner og nye i
Norge. Ellers er variasjonen stor; noen har høy utdan-
ning, noen ingen, noen snakker godt norsk, andre be-
hersker ikke språket like godt, noen er godt voksen
med arbeidserfaring, andre unge hjemmeværende
med små barn. Alle er like velkommen på Empo så
lenge de forholder seg til tre enkle regler: Alle snakker
norsk så godt de kan, alle deltar på det daglige felles
måltidet, og alle er inkluderende i forhold til øvrige
deltakere. Vi har åpent tre dager i uken, og vi ser at
mange velger seg faste dager og kommer igjen og
igjen. Vi ser også at kvinnene har skapt et varmt og
spennende fellesskap med mye latter, glede, men også
med rom for de vanskeligere tankene. Vi opplever gyl-
ne øyeblikk med nye vennskap, nyttig deling av kunn-
skap, og at mange setter pris på det uformelle felles-
skapet med god anledning til å praktisere norsk. En
dag på Empo kan være fem deltakere som strikker og
syr i stillhet, eller det kan være et livlig måltid med
tredve damer som ler og synger. Eller kanskje er det
noen som gir oss smakebiter fra sin kultur ved å lage
mat, fortelle om landet sitt og sine tradisjoner. Alle bi-
drar med det de selv ønsker, og i det tempoet de selv
er klar for. Målet vårt er at deltakerne opplever Empo
som et sted å være, mestre og lære – et sted for felles-
skap og kvinnelig ”empowerment”! 

Empo står for ”empowerment”. Empowerment som
metode handler om å realisere de ressurser en person
allerede har, og dermed få økt selvtillit og innflytelse
over eget liv. På Empo jobber vi bevisst ut i fra løs-
nings – og ressursbaserte empowermentstrategier, det
vil si at det er kvinnenes erfaringer og kompetanse
som står i fokus og ligger til grunn for aktivitetene i
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kvinnegruppen. Målet er at kvinner med innvandrer-
bakgrunn skal få bruke sine ressurser slik at de får
større tro på sine egne evner og viser dem utad i det
norske samfunnet. 

Tverrfaglig samarbeid
Det er mange i Bergen som jobber for at byen i sannhet
ivaretar alle sine innbyggere, uavhengig av kulturell
bakgrunn. På Empo mener vi den beste måten å få det
til på, er å søke tverrfaglig samarbeid slik at vi kan
dele kunnskap og i fellesskap nå ut med informasjon
om den flerkulturelle virkeligheten.

Empo samarbeider derfor med helsestasjonene i År-
stad bydel (Solheimsviken og Landås helsestasjon),
med Bergen Kommunes Mottak og Kompetansesenter
for integrering av innvandrere og flyktninger (MOKS),
og Kvalifiseringsprosjektet for innvandrere (Ny Sjan-
se). I tillegg har vi tatt initiativet til et nettverk bestå-
ende av andre sentrale frivillige organisasjoner som
jobber med tilbud for innvandrere. På denne måten
håper vi å bidra til et bedre tilbud til kvinner med inn-
vandrerbakgrunn.

Mette Waaler fra Solheimsviken og Gro Cleveland fra
Landås helsestasjon har begge lang erfaring fra arbei-
det med flerkulturelle familier. Deres kompetanse og
engasjement har bidratt til et spennende samarbeid
hvor Empos ansatte er blitt kurset i ”Dialog” og ICDP,
og siden bistått på helsestasjonen som minoritetsassis-
tenter (se egen artikkel skrevet av Mette Waaler). I til-
legg har de to helsesøstrene kommet til Empo og holdt
innlegg om helsestasjonenes tilbud til foreldre og barn,
og kvinnene på Empo har kunnet snakke med de to
helsesøstrene i uformelle omgivelser. Dette har bidratt
til at de som synes det er vanskelig å gå på helsestasjo-
nene er blitt tryggere på hva et slikt besøk innebærer,
og at de kanskje kan spørre om råd og hjelp når det
trengs. Det har også bidratt til at Waaler og Cleveland
har fått nye kontakter og innspill som kan være nyttig
i deres møter med flerkulturelle familier. Samarbeid
som dette er verdifullt for alle parter, og en god vei å
gå for å få økt forståelse for flerkulturelle problemstil-
linger.

Vinteren 2005 ble ”Empokafeen” etablert. Dette er et
samarbeid mellom Empo og Bergen Kommunes Kvali-
fiseringsprosjekt for innvandrere. Målet er språk- og
jobbpraksis for kvinner med innvandrerbakgrunn. Fire
kvinner fra kvalifiseringsprosjektet jobber én dag i
uken på Kirkens Bymisjons kafe i Bergen sentrum,
hvor de sammen med en ansatt fra Empo er ansvarlig
for innkjøp, matlaging, serving og kafedrift. Kvinnene
får dermed språk- og jobbpraksis, og gjestene på kafe-
en får fantastisk mat og mulighet til å bli kjent med
noen fra andre kulturer!

Deltakerne fra Kvalifiseringsprosjektet kan også kom-
me til Empo – Tverrkulturell Kvinnegruppe og delta i
kreative, faglige og sosiale aktiviteter én dag i uken,
som en del av sitt ukeprogram. Det samme gjelder del-
takerne fra MOKS/introduksjonsprogrammet.

På Empo vil vi synliggjøre de mange positive flerkul-
turelle ressursene, og bidra til å bygge ned fordommer
og barrierer gjennom dialog og informasjon. Og vi tror
på samarbeid,tålmodighet og langsiktighet i arbeidet
for å få til et inkluderende samfunn.
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Staben på Empo. Fra venstre Caroline Thevanathan, Dora
Poni Loro, Jannike Hachvaag Grieg, Bella Salah.

Tulipanen
Vi skal gi tulipanen
Et så gunstig miljø
At den blir så stor, vakker og vel-
utviklet som den overhodet har
muligheter for å bli
Men den skal ikke 
tvinges til å bli en rose

(Ukjent forfatter)



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Torill Aglen, Prosjektansvarlig og ledende helse-
søster i Fjell
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”For den som ikke
vet hvilken havn
han styrer mot,
er ingen vind 
gunstig.”
Lucius Annaneus 
Seneca d.y. 4 f. Kr – 
65 e. Kr.

Innledning
Den samlede kunnskap som finnes om flyktningers re-
aksjon på krig, flukt og undertrykkelse har skapt
grunnlag for en økt interesse for flyktningebarns og
foreldres situasjon i ”eksil”. Denne kunnskap har vist
at det eksisterer et stort behov for psykososiale tiltak
blant flyktninger, og for å finne metoder i å nå frem
med foreldreveiledning til minoritetsspråklige forel-
dre.

Hovedmålsettingen til prosjektet har vært:
• Å utvikle gode rutiner for foreldreveiledning som

tar sikte på å støtte og styrke foreldrene i deres rolle
som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn.
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Kostholdsundervisning ved fra venstre helsesøstrene Torill Aglen, Sissel Åsen og Monica Rønhovde.



Med dette som utgangspunkt ønsket helsetjenesten i
Fjell gjennom helsefremmende, trivselsbringende og
kompetansefremmende tiltak å bidra til en bedret psy-
kisk helse blant flyktningene i Fjell og å etablere fora
for dette.
Ut i fra vår kunnskap om, og erfaring med, at grupper
kan være en trygg referanse til integrering, og en god
arena for tema og veiledning, har vi i prosjektperioden
hatt grupper for: Kvinner, Menn, Mor-Barngruppe og
Jentegruppe på ungdomsskoletrinnet. Vi har også hatt
en samtalegruppe for jenter på barnetrinnet, i samar-
beid med psykolog Svein Ramung. Denne gruppen
har vært finansiert av Fjell kommune og har ikke vært
en del av prosjektet.
Vi ønsker å formidle våre tanker og erfaringer, og kan-
skje inspirere andre helsesøstre i deres arbeid. Det som
følger er utdrag av prosjektrapporten.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Helsesøstrene for flyktninger i Fjell hadde gjennom sitt
arbeid med flyktningefamilier, gruppevirksomhet for
kvinner og samtalegrupper for barn og unge observert
et stort behov for at noe mer ble gjort for familiene
med hensyn til å styrke deres mentale helse og veilede
familiene. Vi hadde fått flere oppfordringer om å starte
grupper også for menn og hjemmeværende mødre
med barn. Innen de rammer vi hadde, så vi liten mu-
lighet for å starte nye grupper og tilrettelegge for de
helsefremmende, trivselsbringende og kompetanse-
fremmende tiltak vi ønsket for å nå målet. 

21. desember 2004 sendte Helsestasjonstjenesten i Fjell
søknad til UDI om prosjektmidler iht. Rundskriv nr.
04/48: Statsbudsjettet år 2005 – Kap. 521, post 62,
”Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere – del 2
– Introduksjonsordning”.
Søknaden ble innvilget med kr. 150 000,- fra Utlen-
dingsdirektoratet, Integreringsavdelingen. 
I prosjektperioden har vi hatt 4 grupper for flyktninger
finansiert av prosjektmidlene og gjennom eksisterende
stillinger i kommunen, samt prosjektmedarbeider i
50% stilling. Det ble også ansatt assistent på timebasis,
til pass av barna i Mor og barngruppen.
Midlene ble og brukt til veiledning, kurs, reiser og
drift. Gruppene var gratis for deltakerne.

Lokale forhold
Fjell er en mellomstor kommune med ca. 20 000 inn-
byggere med til dels spredt bosetting.
Helsestasjonstjenesten har 1 1/2 stilling øremerket
Helsesøster for flyktninger. Tre personer deler stilling-
ene og har deltatt i prosjektet. Ved prosjektets oppstart
bodde det ca. 180 flyktninger i kommunen. Kommu-
nen hadde i 2005 vedtak på å ta imot 20 nye overfø-
ringsflyktninger, foruten familiegjenforeninger. Kon-
takten mellom kommunens innbyggere og flyktning-
befolkning er av relativt begrenset omfang. 

PROSJEKTETS MÅL
Hovedmål
• Utvikle gode rutiner for foreldreveiledning som tar

sikte på å støtte og styrke foreldrene i deres rolle
som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn.

Delmål
• Legge til rette for at mor og far kan utvikle en posi-

tiv identitet som foreldre
• Gi meiningsfull aktivitet med mulighet til samtale

for å bearbeide opplevelser, tanker og følelser i fht
fortid, nåtid og framtid

• Gi økt mestring, trivsel og tilhørighet for den enkel-
te

• Praktisere norsk.
Viktig for måloppnåelsen var å få kontakt med forel-
dre. Med erfaring fra Den Internasjonale Kvinnegrup-
pen som har gått over 10 år, erfaring fra Mannsgrup-
pen som ble etablert høsten 2004 og erfaring med Sam-
talegrupper for barn og ungdom med minoritetsbak-
grunn, vet vi en del om hvilke utfordringer både barn
og voksne møter hjemme, på skolen og i arbeidslivet
etter bosetting i Norge.

MÅLGRUPPE
Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn. Dette in-
kluderer også kvinner og menn som pr. dd ikke har
fått familiegjenforening for derved å styrke også de i
forhold til foreldrerollen ved familiegjenforening.

BESKRIVELSE AV FORELDREVEILEDNINGSPRO-
SJEKTET
Hva som er gjort og hvordan:
Ut i fra vår kunnskap om, og erfaring med, at grupper
kan være en trygg referanse til integrering, og en god
arena for tema og veiledning, utviklet vi og videreførte
de allerede eksisterende gruppene og opprettet en ny.
Med tanke på kulturelle forskjeller, likeverd og hvor-
dan ”nå frem” med budskapet satset vi på separate
grupper for menn, kvinner, hjemmeværende mødre og
barn, samt samtalegruppe for jenter på ungdomsskole-
trinnet. I tillegg hadde vi ca. en gang i måneden felles-
møte med kvinner og menn.

Rekruttering
• I tillegg til muntlig informasjon/samtale gjennom

hjemmebesøk, i møter på helsestasjonen, på skolen
og i introduksjonsordningen, har vi utarbeidet
skriftlig informasjon om prosjektet med påmel-
dingsskjema og samtykkeskjema til foreldrene.

• Grunnskolene i kommunen har også fått muntlig
og skriftlig informasjon om prosjektet og de har
vært med på å kunne si noe om hvem vi burde pri-
oritere inn i gruppene.

• Leder av – og kontaktpersonene i introduksjons-
programmet var sentral i rekrutteringen av de
voksne. 
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I prosjektperioden har vi hatt følgende grupper: 
Kvinnegruppe , Jentegruppe på ungdomsskoletrinnet,
Mannsgruppe og Mor-barn-gruppe. Den siste startet i
september og ble avsluttet i slutten av november 2005. 
• Det ble utarbeidet planer og kvalitetssikringsprose-

dyrer for gruppene og samarbeidet rundt disse
mellom helsetjenesten for flyktninger og introduk-
sjonsavdelingen.

• Gruppelederne er blitt veiledet av psykolog med
kompetanse innen eksil/flyktningproblematikk;
Svein Ramung. 

Den Internasjonale Kvinnegruppen har hatt møter en
gang i måneden på en fredagskveld. Gruppen har gitt
en sosial setting i likhet med omgangsformer som de
er kjent med fra hjemlandet, og de har gjerne hatt med
sine eldste døtre for at de skulle få oppleve dette felles-
skapet. Der kunne vi nå målet vårt gjennom tema som
førte til diskusjon, dialog og informasjon.
Eksempelvis:
• Informasjon og veiledning i forhold til kvinnelig

omskjæring bl.a. sett i forhold til kultur og lovverk
og et helseperspektiv.

• Stortingsvalget som tema, med paneldebatt ved re-
presentanter fra alle de politiske partier, aktiviserte
kvinnene i hva som skjer i samfunnet og som kan
ha direkte innvirkning på familielivet.

Mannsgruppen har hatt ukentlige møter med rullering
i fht. tema og aktivitet. Denne gruppen har vært en del
av undervisningsopplegget i introduksjonsordningen.
Dette har sikret fremmøte da det er pålagt fremmøte –
ellers blir de trukket i lønn. 

Mor og barn gruppen 
har vært en gruppe for hjemmeværende mødre med
små barn. Mange av disse kvinnene har liten kontakt
med andre og lever isolert. Gruppen har fungert som
et treffsted for sosialt fellesskap, veiledning i barne-
oppdragelse/omsorg og tema ifht helse og kosthold.

Gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn 13 – 15 år
Gruppen har holdt til på en av ungdomsskolene i
kommunen som har mottaksklasse for minoritetsele-
ver. Gruppen har kommet sammen hver uke. I ung-
domsgruppen har vi fått innsikt i problemer knyttet til
skole i fht. konsentrasjon, tilpasset undervisning,
vennskap, utestenging, diskriminering og rasisme. 

Deltakernes evaluering
Den generelle tilbakemelding fra deltakerne fra samtli-
ge grupper var at de syntes gruppene var et meget po-
sitivt tiltak som de ønsker å få fortsette med. Vi har
klart å skape en arena for utveksling og formidling av
kunnskap i et sosialt og tillitvekkende fellesskap.
Når det gjelder mannsgruppen er tilbakemelding fra
de som har fått praksisplass, og dermed har måttet
slutte, at det bør legges til rette for at de kan få kombi-
nere deltakelse i gruppen med jobb. De trenger et sted
der de møter forståelse, føler likeverd og kan ta opp

forskjellige problemstillinger relatert til jobb, skole og
hjemmesituasjon. 

Resultater:
• Vi har laget kvalitetssikringsprosedyrer for etable-

ring og drift av gruppene.
• Utarbeidet undervisningsmateriale: Kostholds-

undervisning for innvandrere. 
• Etablert godt samarbeid mellom introduksjonsav-

delingen og flyktninghelsetjenesten og fysio-/ ergo-
terapitjenesten

• Etablert grupper som har ført deltakere ut av isola-
sjonen, skapt sosiale møteplasser for læring og akti-
vitet. Gitt kontakt, samhold og vennskap.

• Gjennom de voksne gruppene har vi fått innsikt i
de voksne sin situasjon, f. eks. traumer, arbeid, akti-
vitet, økonomi, sosial kontakt og problemer i fht.
offentlige tjenester.

• I barne-/ungdomsgruppen har vi fått innsikt i pro-
blemer knyttet til skole som: konsentrasjon, behov
for tilpasset undervisning, faglig mestring, venn-
skap, utestegning, diskriminering og rasisme.
Denne innsikten skulle danne tiltak i fht foreldre-
veiledning i form av foreldremøter, diskusjonskvel-
der, temakvelder. Grunnet personalsituasjonen og
den korte tiden prosjektet varte, ble dette ikke
gjennomført.

• Med unntak av Mor -barngruppen blir alle grup-
pene videreført, men i redusert form og innhold
pga manglende midler for 2006

Hva har vært vanskelig å gjennomføre/de største ut-
fordringene:

Kvinnegruppen
1) Organisering av arbeidet er personavhengig. Der-

som de 2 nøkkelpersonene slutter å arbeide i Fjell
kommune er det et spørsmål om gruppen fortset-
ter. Arbeidet blir gjort på kveldstid noe som inne-
bærer ubekvem arbeidstid for de ansatte.

2) På grunn av dårlig bussforbindelser, spesielt på
kveldstid, er ansvarlige nødt til ta på seg en del kjø-
ring med henting/bringing av deltakere fra ulike
steder i kommunen. 

3) Selv om det blir sendt ut brosjyre i begynnelsen av
sesongen med eksakte datoer og temaer om treff,
opplever vi at vi fremdeles må ringe rundt eller
sende brev og minne kvinnene om neste treff.

Vi mener at gruppen har eksistert i mange år, men det
er ikke noe eierforhold fra deltakere sin side til grup-
pen. De gir uttrykk for at de gjerne vil ha gruppen, og
vi får svært mange positive tilbakemeldinger om grup-
pen. Vi har opplevd at hvis vi ikke har treff i en perio-
de, får vi mange henvendelser fra kvinner om at de
savner tilbudet, dette gjelder også norske deltakere
som ikke er ansatt i kommunen, men deltar utifra
interesse.
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Mor–barn gruppen 
• De fleste av kvinnene som

ville, fikk barnehageplass i
slutten av november, og
begynte på norskopplæ-
ring eller andre aktiviteter
og sluttet. 

• Utfordring i forhold til
kjøring. På grunn av dårli-
ge bussforbindelser måtte
vi enten kjøre med våre
private biler og hente mø-
dre og barn – noe vi i liten
grad hadde mulighet til,
eller vi måtte sende taxi
som var kostnadskre-
vende.

• Utfordring å få gruppen
etablert som en del av in-
troduksjonsprogrammet
og barnepass.

Mannsgruppen
Grunnet deltakernes pålegg
om å slutte i gruppen når de
får praksisplass kan det bli
for få deltakere til at det blir
en gruppe. Tema og disku-
sjon vil da bli vanskeliggjort.
Erfaring har vist oss at grup-
pen har vært en god arena til
å lære og praktisere norsk, og
vi ser det som en utfordring
at dette kan bli en del av
praksisplassordingen.

Jentegruppen 
Foreldre til noen av jentene i
gruppen hadde gitt tillatelse
til at datteren fikk delta under
forutsetning av at spesielle
tema ikke ble tatt opp. Bl.a.
var flere bekymret for at vi
skulle spørre om opplevelse
de hadde hatt i hjemlandet,
om krig og flukt. Et annet
tema som noen foreldre ikke
ønsket var intimitet og pre-
vensjonveiledning som er en
del av det en helsesøster til
vanlig underviser i. 

Gjennomføring av prosjektet
iht. målsetting og tidsplan
Prosjekttiden burde vært
lengre, men vi har på tross av
dette gjennomført prosjektet i
hht. målsettingen.
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Solrun og Kristen, Marianne og Claus er fer-
ske småbarnsforeldre. Men korleis går det å
halda på den gode kjærestekjensla når babyen
krev all merksemda?

Til skilnad frå dei fleste andre småbarnsforeldre, stiller
Solrun Samnøy og Kristen Skjeldal, Marianne og Claus
Røynesdal med litt ekstra verktøy i kampen mot ro-
mantisk forfall. Dei takka ja til kurset Godt Samliv, ar-
rangert av Helsestasjonen på Voss.

– Det er eit parkurs, ikkje eit foreldrekurs. Det handlar
om korleis det å få barn påverkar parforholdet, seier
Tor Fjeldstad, som var kursleiar saman med Maries
Custers.

Sjå kvarandre
Barnet tek mykje plass i foreldra sitt liv, men for å kun-
na vera gode foreldre, hjelper det å fungera godt som
par.

Claus Røynesdal ville gjerne bruka to laurdagar på å
finpussa kunsten med eit godt samliv. Han har trass
alt teke kurs i både jegerprøve og brukshund, og folk
sender bilane på årleg verkstadsjekk, så kvifor ikkje gje
seg sjølv ein 8-timars service.

– Det krevst kurs og prøvar for det meste ein skal gje-
ra, men når det handlar om samfunnet sin byggjestein,
familien, då skal du klara alt sjølv, seier Claus Røynes-
dal.

Claus og Marianne vart brått nestkommanderande i
eigne liv, då vesle Synne kom til verda. No er det ho
som kjem i første rekkje. Bortsett frå to laurdagar i mai.
Då hadde foreldra berre augo og øyro for kvarandre
og forholdet dei har seg i mellom.

– Me var skeptiske og spente før første kursdagen.
Men den andre gongen berre gledde me oss, seier Ma-
rianne Røynesdal. Ho frykta at kurset skulle vera altfor
personleg og utleverande, men fann fort ut at slik var
det slett ikkje.

Lytt og lær
Solrun Samnøy og Kristen Skjeldal har også fått ny sjef
i familien: vesle Åsmund på 7 månader. Som travle
førstegongsforeldre, set dei pris på å verta meir med-
vitne på sitt eige parforhold. Kommunikasjon er stik-
kordet.
– Me har fått verktøy, slik at me kan vera i forkant når
typiske situasjonar dukkar opp. Til dømes er det viktig
å lytta til kva den andre prøver å seia, i staden for å
nytta tida til å tenkja ut kva ein sjølv skal svara, seier
Solrun.

Med mikrofon-øvinga, tenkjer ein at den eine personen
har «mikrofonen» og dermed taletida. Då skal den an-
dre berre lytta, stilla spørsmål og gjenta det ein har
oppfatta, for å luka vekk eventuelle misforståingar.
Deretter byter rollene. Slik får begge høve til å snakka i
fred og til å lytta godt, i staden for å ropa i munnen på
kvarandre.

– Og så har me fått tips om time out, seier Solrun. Det
vil seia å be om time out for å få ro til å tenkja gjennom
ting, i staden for å avslutta eller trekkja seg vekk frå
konfliktfylte tema ved å rengja or seg lite gjennom-
tenkte gloser eller sårande karakteristikkar.

Finn løysingar
Å snakka om kjensler og parforhold, er det noko
kvinner masar med og menn vegrar seg for? Og er
Godt Samliv-kurset lagt opp på kvinner sine premis-
sar?

– Når temaet er samliv, er det klart kjensler med i bile-
tet. Men det handlar om praktiske ting også. Og det
kan liggja mykje bak dei praktiske tinga i kvardagen,
seier Kristen Skjeldal. Han trur kursheftet kan vera
godt å henta fram att, om det etter ei tid skulle byrja å
knirka litt.

– På kurset har me fått nokre gode reiskapar som ver-
kar, seier Kristen, og kurskollega Claus legg til at det
er nyttig å friska opp att kunnskap ein eigentleg har
frå før.

Det er Tor Fjeldstad samd i. Samtaleteknikkar og kon-

Krangel og kos på timeplanen
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TID: Å ha merksemd for kvarandre som par, ikkje berre som
foreldre til vesle Åsmund, er ei utfordring for Solrun Sam-
nøy og Kristen Skjeldal, – som for dei fleste andre første-
gongsforeldre.
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flikthandtering er aktuelle tema både privat og i jobb-
samanheng.

– Folk kan svært mykje,
men det kan vera godt å
få støtte i at ting som
opplevest vanskeleg, fak-
tisk er heilt normalt. Og
ein kan dra nytte av erfa-
ringar frå andre felt i li-

vet, seier kursleiar Tor, som til vanleg er undervis-
ningsleiar ved Regionsenter for barn og unge si psykis-
ke helse.

Dyrk det gode
Han legg vekt på ei løysingsfokusert tilnærming til
problema, LØFTmetoden.

– Leitar ein berre etter årsaka til problem, leitar ein
samstundes etter skuld. Det har lite for seg. I staden
for fokus på sjølve problemet, kan ein øva seg i å leita
etter løysinga, seier Tor Fjeldstad.
Å vera småbarnsforeldre er mykje meir enn kranglar
om bleieskift og kven som har sove minst. Det er også
leik og lyst og gullkanta augneblinkar. Det handlar om
å finna fram til det gode i forholdet, alt det som skapar
grobotn for kjærleik og glede.

– Me går tilbake og tenkjer over kva som fungerte heilt
frå starten. Det kan me gjera meir av, og byggja opp
om, i staden for å fokusera på problem. Dersom me lei-
tar etter skuld, vert me fort låst i ei oppfatting.
Endring skjer lettare viss me har fokus på løysingar,
seier Solrun.

Lyst og glede
Eit par har gjerne sin eigen humor med referanse til
felles opplevingar. Humor skal ikkje undervurderast,
korkje som forløysing i ein krangel eller som vitamin-
innsprøyting i dagleglivet.

– Eg har jo vore oppteken av det å vera frisk og å halda
immunforsvaret. No fekk eg vita at ein latter med meir
enn 12 ha-ha etter kvarandre, har positiv verknad for
immunforsvaret i opp til seks timar etterpå. Dette skul-
le eg ha fått vita før, då eg satsa for fullt innan lang-
renn. Eg skulle jo berre ha sete og sett komifilmar, sei-
er Kristen og ler hjarteleg og helsebringande.

ANNE RIVENES, tekst
VIDAR HERRE,  foto
redaksjon@avisa-hordaland.no
Artikkelen er trykket i avisa Hordaland 10. juni 2006 og er
gjengitt med tillatelse fra redaktøren.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av helsesøster Anna Nesje Nes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24. juni 2004 sendte Basecamp ungdomsdiakonipro-
sjekt (Basecamp) v/diakon Vetle Karlsen Eide og Hel-
sestasjon For Ungdom (HFU) v/helsesøster Anna Ne-
sje Nes i Fjell kommune en felles søknad om prosjekt-
midler ihht. St.meld.nr. 29 «Om familien – forpliktende
samliv og foreldreskap». I denne Stortingsmeldingen
fremgår det at regjeringen vil legge til rette for tiltak
som kan styrke foreldreveiledning.

Vi søkte Barne- og familiedepartementet om 71.800
kroner og ble innvilget med 35.900,– kroner.

I prosjektperioden, som har strukket seg fra høsten
2004 – høsten 2005, er det blitt avholdt to foreldrevei-
ledningsgrupper for ungdomsskoleforeldre. Den første
gruppen, etablert høsten 2004 med 4 deltagere, ble na-
turlig oppløst etter de planlagte fem kveldene. Den an-
dre gruppen, etablert høsten 2005 med 11 deltagere,
ble videreført som egen selvhjelpsgruppe med nye
møtepunkter våren 2006.

Målsettingen for disse gruppene var firedelt:
• Styrke og støtte foreldrene i deres omsorgs- og opp-

dragerrolle.
• Legge til rette for at mor og far kan videreutvikle en

positiv identitet som foreldre.
• Gi foreldrene en følelse av trygghet i foreldre- og

oppdragerrollen.
• Videreutvikle foreldrenes mestringskompetanse og

foreldre- og oppdragerrollen.

I tillegg til dette ønsket vi at gruppen skulle være med
på å motvirke utvikling av negative handlingsmønstre
hos både foreldre og unge, og motvirke utvikling av
psykososiale vansker hos ungdom. Gruppen skulle
også formidle kunnskap om ungdommens livssfære.
Begge gruppene møttes på kveldstid (18–20), den før-
ste gruppen annenhver uke og den andre gruppen
hver uke.

Temaene for gruppene var like:
• Om familien/ny-familien, en kompleks organisa-

sjon.
• Barn og ungdoms utvikling, kjennetegn og faresig-

nal.
• Grensesetting og behov for frigjøring, om kommuni-

kasjon og samhandling.
• Kjønn og kjønnsroller og ungdoms seksualitet.
• Alkohol og dop, holdninger, verdier og etikk.
Utenom disse temaene dukket det også opp andre ting
i samtalene.

To av kveldene begynte vi gruppesamlingen med å
snakke litt om de fire første prinsippene i samspillsme-
toden DIALOG:
1. Vis at du er glad i ungdommen din
2. Juster deg til ungdommen
3. Snakk (positivt) om det ungdommen er opptatt av
4. Gi ros og annerkjennelse.

Den generelle tilbakemeldingen fra foreldrene var at
kurset var for kort. Det ble for liten tid til å snakke
gjennom de ulike problemstillingene som var tema for
de fem kveldene. Særlig var dette aktuelt i forhold til
spørsmål knyttet opp imot bruk av alkohol og dop
blant ungdom. De temaene som var satt opp ble ansett
som relevante for målgruppen og gruppene opplevde
disse samlingene som verdifulle.

Basert på deltagernes evaluering og egne refleksjoner
synes det helt klart at slike foreldreveiledningsgrupper
burde tilbys flere. Gjennom samtale og refleksjon vil
foreldrene – de viktigste personene i ungdommenes
liv, på godt og vondt – kunne bli styrket i deres rolle
som omsorgspersoner for dagens ungdom – framti-
dens foreldre.

Til slutt vil jeg si at det er laget en mer utfyllende rap-
port fra dette prosjektet, her er søknad, program og
evaluering tatt med, så er noen interessert i den kan de
ta kontakt med meg på e-post: 
anna.nes@fjell.kommune.no, pris ca. kr 100,– + porto.
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Foreldreveiledningsgrupper til 
ungdomsskoleforeldre
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Jeg lærte å lese 
og glemte å synge
Jeg lærte å regne 
og glemte å se

Jeg lærte og lærte 
men bare med hodet 
Jeg glemte å elske 
og leke og le (Berit)
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Plan for implementering av skilsmissgrupper i grunn-
skolen i Bærum kommune. Prosjekt finansiert av
”Opptrappingsplanen for psykiatri”.

Grupper for elever med foreldre som ikke bor sammen
i ungdomsskolen:
Forsker Ingunn Størksen påviste i sin studie fra Avde-
ling for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet (publi-
sert 1. april 2005) at jenter med skilte foreldre er noe
mer sårbare enn andre jenter for å utvikle symptomer
på angst og depresjon, for å få skoleproblemer, og for å
oppleve lavere velvære i løpet av ungdomsårene. Den-
ne forskjellen øker med økende alder. Det er også for-
skjell mellom gutter med skilte foreldre og andre gut-
ter, men denne forskjellen blir ikke større i løpet av
ungdomstiden. Mulige forklaringer kan være at jenter
engasjerer seg følelsemessig mer i konflikter i hjem-
met, i problemer knyttet til relasjoner og kjæreste, at
de opplever økt ansvar for søsken og foreldre, og opp-
lever liten støtte fra hjemmet. 

En undersøkelse blant skilsmissebarn i Danmark, ut-
ført av Ugebrevet A4, som utgis av Landsorganisasjo-
nen i Danmark, viser at foreldre som skiller lag halve-
rer barnas sjanse for å gjennomføre en utdannelse (VG
22. mars 2005). Dette begrunnes med svekket tillit til
sine nærmeste voksenpersoner samtidig som de gjerne
får en svekket selvtillit (professor i psykologi ved Ro-
skilde universitet, Lars Dencik). Frode Thuen, profes-
sor i psykologi ved HEMIL-senteret i Bergen, tror i til-
legg ungdommer i en skilsmissesituasjon pga. konflik-
ter kan være understimulerte og mye overlatt til seg
selv. Han understreker samtidig at 7 av 10 skilsmisse-
barn likevel får en utdannelse!

Helsesøstre i ungdomsskolen kan fortelle om mange
møter med elever som i ungdomsskolen får nye tanker
i forhold til foreldrenes skilsmisse. Dette er en tid pre-
get av sårbarhet, usikkerhet og løsrivelse, en tid hvor
det er viktig med stabilitet. Isteden skal de måtte for-
holde seg til foreldrenes nye kjærester, kanskje være
mammas ”sjelesørger”, nye stesøsken/halvsøsken,
lure på hvor de skal bo, hvordan det blir å reise på fe-
rie med pappas nye kjæreste, grue seg til konfirmasjo-
nen, hvordan de skal få sagt til mamma/pappa at det
egentlig passer veldig dårlig å komme denne helgen
osv. 

Konsekvensene kan bli nedgang i karakterer, spiseveg-
ring, risping, hemningsløse kjæresteforhold, tristhet og
depresjoner.

Studiene fra Folkehelsa og Danmark bekrefter behovet
for grupper også i ungdomsskolen. Vi har nå videre-
ført arbeidet med grupper i barneskolen og utarbeidet
et helt nytt opplegg tilpasset ungdomsskolelever, men
bygget over samme lest som veiledningsopplegget for
barneskolen. 

Opplegget er hovedsakelig utarbeidet av helsesøster
Hilde Mostue på Bekkestua ungdomsskole, men
gjennomgått og bearbeidet i en referansegruppe som i
tillegg til Hilde har bestått av psykolog Bettina Sunde,
helsesøster May Elisabeth Ullnæs og undertegnede.
Temaer det taes utgangspunkt i er: oppbruddet, storfa-
milien, ferier og feiringer, og fremtiden. Til gjennom-
gang av temaene blir det beskrevet ulike kommunika-
sjonsmetoder. Opplegget er nå utprøvd i 7 grupper
fordelt på 3 ungdomsskoler. Som i barneskolen er det
lagt opp til et tverrfaglig samarbeid om gruppene, dvs.
en gruppeleder fra skolen sammen med helsesøster.

Metodene er basert på Aron Antonovski’s tenkning
om beskyttelsesfaktorer og salutogenese (hva som gir
helse). Antonovsky mener at individet må oppleve en
sammenheng i livet sitt. Han/hun må kjenne at livet er
meningsfullt, forståelig, og oppleves som overkomme-
lig.

Kommentarer fra evalueringen i ungdomsskolen: 
Jeg har fått ut masse som jeg har holdt inni meg,
det er bra …
Jeg har fått sett på livet mitt …
Blitt lettere å snakke om ting som er vanskelig …
Sett at andre har det verre …
Lært at skilsmissen ikke var min feil ……
Vært bra å få snakke sammen, gi hverandre råd,
og bli hørt!
Fint å se at det er flere enn meg som har det 
sånn …

Også i ungdomsskolen har vi ønsket å dokumentere
en evt. effekt, og har nå ute til testing spørreskjemaer
som skal deles ut på 8. trinnet, og senere på 10. trinnet.
Kanskje vil oppsummeringen av svarene vise større
utslag i ungdomsskolen, da dette er en tid da grenser i
større grad flyttes. Elevene i ungdomsskolen vil også
bli spurt om de har deltatt i gruppe på barneskolen. I
og med at opplegget i ungdomsskolen er lagt opp an-
nerledes enn i barneskolen, er tanken at dette kan fun-
gere som en oppfølgingsgruppe for dem som deltok
på barneskolen.

V E I L E D N I N G

PIS-prosjektet i ungdomsskolen!
DEL 2 – Første artikkel sto i Helsesøstre nr. 2-2006
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Markedsføring av prosjektet
Breidablik og Meland (1999) konkluderer i sin artikkel
”Familieoppløsning i barndom – helse og helseatferd i
ungdommen” med at forebyggende helsearbeid for
barn og unge i familieoppløsning bør få større opp-
merksomhet. De foreslår at skolehelsetjenesten organi-
serer et tilbud til disse barna, og gir dem anledning til
å snakke og bearbeide sorgene sammen med en uav-
hengig voksenperson. 

I sin trykksak: ”Helsefremmende og forebyggende ar-
beid for barn og unge 0-20 år i helsetasjons- og skole-
helsetjenesten” oppfordrer Statens helsetilsyn til grup-
pevirksomhet i samarbeid med skolen. ”Skolehelsetje-
nesten skal i samarbeid med skolen gi relevante tilbud
om veiledning og undervisning med tanke på å frem-
me helse og forebygge sykdom”. ”I grupper kan barn
og unge lære å mestre situasjoner eller problemer, bli
bevisste egne holdninger og få trygghet i å formidle
egne meninger. Grupper er også viktig for sosial læ-
ring og kompetanse.” Blant ulike grupper som nevnes
er samtalegrupper, og selvhjelpsgrupper, og at disse
bør inngå som en naturlig del av skolens innhold. Ved
planlegging av grupperettede tiltak bør prosedyrer
som sikrer evaluering være utarbeidet i tillegg til ruti-
ner som ivaretar tverrfaglig samarbeid.

For å lykkes oppfordres helsepersonell til i større grad
å sette fokus på metoder og prosesser som gjør forel-
dre, barn og unge i stand til selv å kunne positivt på-
virke faktorer og egen situasjon for dermed å fremme
sin egen helse, trivsel og mestring.

På bakgrunn av dette og ikke minst våre gode erfa-
ringer med grupper gjennom 8 år i Bærum, har vi vå-

get å gå ut med en omfattende markedsføring av vei-
ledningsoppleggene våre som vi synes oppfyller anbe-
falingene fra Statens helsetilsyn. Men mest av alt øn-
sker vi at alle barn som sliter med at mamma og pappa
bor på hvert sitt sted, skal få nødvendig hjelp til å mes-
tre denne situasjonen. Vi har derfor, når vi har fått mu-
lighet, gått bredt ut i media med informasjon om pro-
sjektet, deltatt på ulike konferanser og kongresser,
sendt informasjonsbrosjyrer om prosjektet til ledende
helsesøster i alle landets 437 kommuner, og så langt
solgt 56 veiledningskofferter til andre kommuner.
Tilbakemeldingene fra dem som har startet opp er
udelt positive. Etter som det er blitt kjent at tilsvarende
opplegg nå også er utarbeidet for ungdomsskolen, er
bestillingene også begynt å komme på denne.

I vår tid er det mye fokus på målrettet helsearbeid. I
vårt prosjekt har vi tatt utgangspunkt i symptomer og
bekymringer barna kommer til oss med på kontoret,
sett på årsaksforholdene, funnet at disse var felles for
mange, og satt inn tiltak i forhold til dette. På denne
måten får flere tilbud om hjelp på en gang, noe som
krever mindre tid, og de får etter vårt syn et bedre
forebyggende tilbud med en bedre terapeutisk effekt i
det at de ser at de er flere i samme båt. 

Vårt håp er at vi i tillegg til gode erfaringer og evalue-
ringer gjennom spørreundersøkelsene kan klare å do-
kumentere at samtalegrupper for skilsmissebarn har
en forebyggende effekt, slik at dette arbeidet vil bli sat-
set på og prioritert i skolehelsetjenesten i fremtiden.
Ved at mange skoler etablerer dette som et tilbud, tror
vi at flere barn vil fungere bedre sosialt, at skolepresta-
sjonene blir bedre, at psykosomatiske symptomer re-
duseres, og at færre barn kommer borti rus og krimi-
nalitet. Blir dette bekreftet, vil tiltaket også ha en helse-
økonomisk effekt.

Dersom noen ønsker å få vite mer om PIS-prosjektet,
kan de kontakte:
Hilde Egge, prosjektleder: hilde.egge@baerum.kom-
mune.no
Hilde Mostue, ansvarlig for pilotprosjektet i ungdoms-
skolen: hilde.mostue@baerum.kommune.no

Referanseliste:
Størksen, Røysamb, Moum og Tambs: Parental Divorce and

Adolescent Development: Psychological Distress, Well-
being, Self-Esteem, and School Problems 2005.

Statens helsetilsyn: Helsefremmende og forebyggende arbeid for
barn og unge 0-20 år i helsestasjons-og skolehelsetjenesten.
IK-2621. 5/98.

Artikkel i VG, 22.mars 2005 av Mona Langset: ”Skilsmisse påvir-
ker barnas utdanning”.

Antonovsky, Aron: Helbredets mysterium: At tåle stress og for-
blive rask. København, Hans Reizel Forlag.

Breidablik og Meland: Familieoppløsning i barndom – helse og
helseadferd i ungdommen. Tidsskriftet, Den Norske Læge-
forening nr. 16, 1999.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kari Aftret – musikkterapeut og PP-rådgiver i Gran
kommune
Hovedfagsoppgaven i musikkterapi ”Samspill. Om
musikkterapeuten i kommunen”, (NMH 2005) handler
bl.a. om ”Musikk i livets begynnelse” og erfaringer fra
arbeidet i egen kommune 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forrige nr. av Helsesøstre (nr. 2, 2006) presen-
terte Foreningen musikk fra livets begynnelse,
samt artikkelen ”Musikk er viktig”, der hoved-
budskapet er at musikk er en grunnleggende
og viktig del av vår sosiale og kulturelle identi-
fisering. 

I denne artikkelen vil jeg gjøre rede for et musikktiltak
knyttet til helsestasjonen i Gran kommune på Hade-
land. Her samarbeider helsesøster og helsestasjonens
fysioterapeut med musikkterapeuten om bruk av mu-
sikk som mulighet i utvikling av tidlig samspill
mellom foreldre og deres babyer. 

Musikk i livets begynnelse. Hvordan startet vi?

Starten på gruppene ”Musikk i livets begynnelse” skri-
ver seg helt tilbake til 1993, da ledende helsesøster,
fysioterapeut og jeg gikk sammen om å søke prosjekt-
midler fra fylkeslegen i Oppland gjennom ”helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende tiltak”. Vårt tverrfag-
lige utgangspunkt var en felles forståelse for at musikk
kunne skape engasjement, glede, gode relasjoner og
felles opplevelser. I tillegg hadde vi behov for å tenke
nytt i tilnærmingen til oppgaver og tiltak knyttet til
barn og deres foreldre. På denne tida var helsestasjo-
nene i ferd med å utvikle seg vekk fra individuelle
konsultasjoner til gruppekonsultasjoner, og nettverk-
stankegangen var i gang. 
I  prosjektsøknaden til fylkeslegen formulerte vi; 
”… vi vil vektlegge den norske bånsulltradisjonen som
et redskap til å utvikle gode samhandlingssituasjoner
mellom foreldre og barn, og til å knytte sosiale relasjo-
ner mellom deltakere i ei gruppe. Vi vet at tidlig sam-
spill er en forutsetning for menneskelig vekst og utvik-
ling, og musikk er et fantastisk redskap til å få til/leg-
ge til rette for gode samhandlingssituasjoner.”
Vi hadde med dette både mål om utvikling av nett-
verk, samt mål om å bidra til utvikling av godt sam-
spill mellom foreldre og barn. 
Etter at prosjektperioden var over, og tiltaket skulle
videreføres som fast kommunalt tiltak, ble nettopp
synliggjøringen av helsestasjonens funksjon som ut-
viklende treffsted for barn og foreldre vektlagt overfor
politikerne. 

I bunnen av våre søknader om videreføring av pro-
sjektet lå ønsket om å få være tre fagpersoner invol-
vert; helsesøster, fysioterapeut og musikkterapeut. Vi
begrunnet dette med ønsket om å ivareta hver enkelt
deltaker på best mulig måte, og tilbakemeldinger fra
foreldrene bekreftet at mye av tilbudets kvalitet lå her. 

Musikk på helsestasjonen

Vi ser i dag mange fordeler med å forankre tilbudet til
helsestasjonen. En viktig grunn er at helsestasjonen har
nær 100% oppslutning. Terskelen for deltakelse er lav,
og helsesøster er en ”ufarlig” person i hjelpeapparatet.
Hennes mulighet til å påvirke foreldre positivt i en tid-
lig foreldrefase er derfor ganske stor. Siden vi i ut-
gangspunktet hadde som mål at ”Musikk i livets be-
gynnelse” skulle være et helsefremmende tiltak, er det
svært viktig at de familiene som helsesøster eller fysio-
terapeut har kontakt med og vurderer har ekstra be-
hov for oppfølging, blir oppfordret til å delta. Denne
gruppen kan være familier med premature barn, unge
foreldre, innflyttere uten sosialt nettverk, minoritets-
språklige, enslige foreldre, funksjonshemmede m.fl.
Gjennom årenes løp har mange hundre barn og forel-
dre deltatt i musikkgruppene, og pr. i dag deltar
mellom 30 og  40% av alle nyfødte i Gran på ”Musikk i
livets begynnelse”. Om kapasiteten vår hadde vært
større, hadde deltakerprosenten økt, og nå har vi lange
ventelister både høst og vår. Dette sier noe om at tilbu-
det har festet seg, jungeltelegrafen går, og at deltaker-
ne er fornøyde med det de får. Det er ikke alltid de vi
anbefaler det sterkest ønsker å delta, men ofte lykkes
vi med å overtale de vi ser trenger det mest. Dette er
helsesøsters jobb. Hun tar med påmeldingsskjema til
første hjemmebesøk, forteller litt om tilbudet, og prø-
ver å formidle noe om opplevelsen ved å delta. 
Siden vi er tre ulike fagpersoner som jobber sammen,
har vi ulike roller i tiltaket. Fysioterapeuten legger til
rette for bevegelse, knytter teori til temaer som moto-
risk og sansemessig utvikling, veileder ifht. skjevutvik-
linger med mer. Helsesøster har direkte fokus på sam-
spillet mellom foreldre og barn. Hun prøver å gi forel-
drene støtte og tilbakemeldinger både før, underveis
og etter timen. Musikkterapeutens rolle er å planlegge,
gjennomføre og finne aktuelle aktiviteter, skape stem-
ning, atmosfære og gledesfylte opplevelser gjennom
musikken, samt legge til rette for improvisasjon i for-
hold til det som skjer underveis i timen. Alle fagperso-
nene har ansvar for å observere, skape trygghet og in-
kludere deltakerne på en ivaretakende måte.  

Hva og hvordan? 

Musikktilbudet er for barn fra 0-8 mnd. og deres forel-
dre. Kurset er over 8 ganger à 1,5 time. Antall delta-
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Musikk som mulighet i tidlig samspill
– erfaringer fra musikktilbud på 

helsestasjonen
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kere bør ikke overstige 12 babyer, men det hender vi er
noen flere (det idèelle er noen færre). Deltakerne beta-
ler en kursavgift på 400 kroner til Kulturskolen, og
musikkterapeuten er engasjert av kulturskolen for å
drive gruppene. Fysioterapeut og helsesøster priorite-
rer i samarbeid med sin leder, musikkgruppene i for-
hold til mange andre gjøremål innenfor egen jobb. Vi
holder 4 kurs i året, og arbeidstiden pr. kurs er ca. 16
timer for helsesøster og fysioterapeut, noe mer for mu-
sikkterapeuten.   

Foreldrenes erfaringer

Foreldrene får evalueringsskjema etter endt kurs. Sva-
rene gir oss mye nyttig informasjon, og hjelper oss i
vår egen evaluering av kursene. Vi ser at alle påpeker
nytten i at vi er tre fagpersoner til stede som fyller uli-
ke roller. Foreldrene rapporterer at de føler seg sett og
ivaretatt, og vi vet at dette er viktig i en tidlig og sårbar
foreldrefase. Helsesøster som følger familien gjennom
de første månedene etter barnet er født, får sjansen til å
følge foreldre og barn gjennom flere uker i ”Musikk i
livets begynnelse”. Det er i denne første fasen grunnla-
get for relasjon og tilknytning blir lagt, og det er nå vi
som fagpersoner har mulighet til å observere og påvir-
ke positivt. 

Gruppesammensetningen er viktig, og blandingen av
foreldre med ulikt utgangspunkt gir en gruppedyna-
mikk som kommer alle til gode. Å være hverandres
modeller, og lære om barns utvikling gjennom å obser-
vere andres barn er en positiv sideeffekt. I tillegg gjør
de noe sammen som fokuserer på det friske og gledes-
fylte, noe en ikke alltid gjør i konsultasjoner på helse-
stasjonen, der problemer av ulik art ofte er mest i fo-
kus.   

I evalueringsskjemaet til foreldrene spør vi også om
samspillet med barnet har endret seg etter kurset, og
om de synger mer enn før. Svarene er oppløftende; 
– vi begynte først å synge for barnet etter at jeg begyn-

te på kurset. Merker også at  barnet er mye mer
”med” når vi synger nå enn før.

– Ja, jeg synger mer for barnet og bruker noen av re-
glene. Blitt mer klar over reglenes pedagogiske og
stimulerende funksjon.

– Man får en spesiell nærhet gjennom sangen. Barnet
har tydelig alle sansene åpne! Stor respons! 

– Vi synger ikke mer (kvantitet), men mer bevisst
(kvalitet) 

– Ja, mye fordi jeg har blitt bevisst på samhandlingen.

De aller fleste sier at de synger og leker med regler
hver dag, og at de gjennom kurset har lært noen sang-
er og regler som er lette å gjenta. Det vi leser ut av det-
te er at vi gjør riktig i å holde fast på gjentakelser i pro-
grammet, slik at deltakerne lærer aktivitetene ”by he-
art” – utenat, og har noe å bringe med seg videre i
samspillet. Interessant er det også å lese at svært
mange har lært noe om verdien av å synge og leke
med rim og regler med barna sine, og at dette faktisk
er en hjelp i samspillet. Flere nevner at de har sett vik-
tigheten av å vente på barnets respons, gi tid og la bar-
net selv bidra til dialogen. 

Musikkens betydning

For meg som musikkterapeut er jeg først og fremst
opptatt av musikk i bruk og musikk som samhandling.
Jeg ser ikke musikk som noe absolutt, men det er må-
ten musikk blir brukt på og musisert med i samspill
som er hovedsaken. Even Ruud, professor ved UIO, er
den musikkterapeuten som i mange bøker og artikler
har betonet samhandlingsperspektivet i musikken
sterkest, og han er også den som definerte musikktera-
pi som ”…bruk av musikk for å gi mennesker nye
handlemuligheter.” (1990) I andre kulturer, og også
her i Norge, kan vi nok finne musikkterapeuter som
hevder at det er selve musikken som er hovedfokuset
og som bidrar i terapien. Her blir selve musikken mid-
delet (vi ser dette bl.a. innen musikkmedisin), mens
mitt musikksyn ser på musikken som en måte å sam-
handle på, og der kommunikasjon, dialog og det rela-
sjonelle blir hovedfokus. Med dette perspektivet blir
musikken å betrakte som et verktøy i en samhand-
lingsprosess.

I musikkgruppene på helsestasjonen fokuserer vi det
som skjer i samspillet mellom foreldrene og barna de-
res. For meg er det sentralt å få foreldre til å bruke
sang, musikk og bevegelse i samvær med barna, ikke
først og fremst å lære fra meg et egnet repertoar. Der-
nest blir det viktig å lære foreldrene å bruke sangen til
å ”lese” og forstå sitt eget barn. Hvilke signaler kom-
mer barnet med? Hvordan svarer jeg barnet mitt? De
fleste foreldre har en intuitivt godt utviklet forståelse
av hvilke behov barna deres har, men vi opplever også
foreldre som er usikre og som trenger hjelp og støtte i
å tolke og stemme seg inn i forhold til barnets følelser.
Det å våge å stole på seg selv i foreldrerollen er for oss
et viktig fokus i gruppene, og vi er sikre på at vi net-
topp gjennom sang og musikkaktivitet kan skape gle-
de og gode opplevelser for de som strever med sam-
spillet. 
Slik blir musikkgruppene godt forebyggende og helse-
fremmende arbeid slik vi definerer det. 

Jeg har tro på at det å dele gode opplevelser tidlig i li-
vet gir barn/foreldre-relasjonen en god start. Musik-
ken er unik i så måte. Det handler om  å gjøre noe sam-
men, synge og danse seg glad, og etterpå gi seg hen til
den rolige stemningen musikk også kan gi. Jeg synes
jeg gjennom gruppene får bekreftet at musikken er et
verktøy som skaper positive relasjoner mellom men-
nesker. Musikk har en egen evne til å skape dialoger,
åpenhet og motivasjon til kontakt og samspill. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elisabeth Matre, Helsesøster på Fedje
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kjører du ca. 1,5 time nordover fra Bergen til Austr-
heim fins et fergeleie hvor du ca. 10 ganger pr. dag kan
få skyss over Fedje fjorden, en fergetur på 30 minutter,
til Fedje – øya og landsbyen i havet. 
Fedje ligger ytterst i havgapet i Hordaland og er Nor-
ges vestligste kommune. Fedje har vært egen kommu-
ne siden 1947 da den skilte lag med Austrheim. 9,4 km2

stor (eller liten) og 125 holmer og skjær. Alle de ca 650
innbyggerne bor på hovedøya Fedje som er om lag 
7 km2.
Den største bebyggelsen på Fedje er rundt havnebas-
senget på nordsiden av øya der fergen legger til.
Fedje har mye flott historie hvor fiske og fangst går
igjen, om torvtaking i marka og utskipning av torv
med jernbane sør på øya! Under krigen var det mange
tyske soldater her. Og det er mange spor etter dem
her. Et yrende fugleliv med over 200 registrerte arter er
observert på øya.

Hva lever så folk av her ute. Fiske var hovednæringen
her i mange hundre år. Det er det ikke lenger. Vi har 2
fiskebåter som driver med hvalfangst og annet fiske,
Olavsson og Feiebuen.
Fiskeforedlingsbedriften sliter og pr. i dag er der stans.
Mekanisk verkstad, en tinnfabrikk, et maritimt sikker-
hetssenter, administrasjon for et taubåtselskap, kyst-
verket med trafikksentral og losstasjon er det her. En
del pendler til fastlandet eller til arbeid på sjø.

Trafikksentralen ruver på en av de høyeste toppene på
Fedje og er godt synlig. Tar du deg en tur dit får du et
flott utsyn over Fedje med Hellesøy fyr i sør og Hol-
mengrå fyr i nord. Vestover ser en storhavet og på
klare dager kan en se ut til Trollfeltet i Nordsjøen.
Fedje ligger og strategisk plassert midt mellom oljeraf-
fineriet på Mongstad i nord og Stureterminalen i sør.
Der er mye og stor trafikk av båt forbi Fedje, og her er
trafikksentralen og lostjenesten viktige arbeidsplasser
for sikkerheten til sjøs. 
Noe av det som opptar mange om dagen er den tyske
ubåten 864 som ligger på havets bunn rett vest for øya
vår. Der har den ligget i 60 år med en betydelig kvikk-
sølvlast. Der er mye diskusjon om hvilke miljøtrusler
det utgjør både for oss på Fedje og for Norge i sin hel-

het. Hva skal gjøres? Nye undersøkelser skal skje i
høst. Så nå er det ferdsel- og fiskeforbud i nærheten av
vraket.

Vi har hatt nedgang i folketallet de siste årene. Noe av
årsaken er nok vansker med arbeidsplasser. Dette be-
tyr at mange av husene som blir solgt her nå blir ferie-
boliger. 
Flere hyttefelt er og i planlegging slik at Fedje kan se
ut til å bli mer og mer et feriested.
Dette er bra, men og litt trist. Synd at vi ikke greier å få
til flere arbeidsplasser som kan gi flere fastboende.

Det er likevel mye optimisme her ute. Det bygges som
aldri før. Og i kommunen er nå svømmebassenget
under en stor rehabilitering. Et allaktivitetshus er
under planlegging og skal påbegynnes i høst. Dette er
store løft som er viktige for trivsel og velvære. Vi gle-
der oss.

Kommer du på besøk til øya er det mye å ta seg til. Fis-
ke både fra land og til sjøs er utmerket. Vi har flotte
turløyper (nordsjøløypa) hvor en blant annet kan gå
på vestsiden av øya med havet rett utenfor. Går du til
fyrsundet kan du om sommeren bli fraktet over til
Hellesøy fyr for omvisning og kanskje nyte kaffe og
vafler i fyrvokterboligen. Kræmmerholmen og Hol-
men kafe er øyas utesteder. Her kan en og få overnat-
ting. Omvisning kan en få på Havstad Tinn.

Hvordan er det så for en bergenser og byjente å være
helsesøster på Fedje? 
Min sykepleierkarriere startet på kirurgisk avd. på
Haukeland sykehus i 1976, forsatte med anestesiutdan-
ning og jobb på anestesien på Haukeland fram til 1991.
Etter 2 år som anestesisykepleier på Svalbard flyttet vi
til min samboers hjemsted Fedje i 1993.
Fra 1994 jobbet jeg som sykepleier i hjemmesykepleien
her frem til 1998. Tok da helsesøsterutdanningen og
har vært helsesøster her siden 2000. Jeg har nå 40%
stilling som helsesøster og 40% som psykiatrikoordina-
tor. Overgangen fra akuttmedisin og byliv til helsesøs-
ter og landliv var nok stor, men god. Avbrekket med 2
Svalbardår gjorde vel overgangen til noe goldere strøk
lettere? Jeg liker stillheten og nærheten til natur og hav
her ute. Samtidig er det fantastisk å bo og leve i et lite
samfunn hvor nesten alle kjenner alle.
Det er klart at av og til er savnet etter en del byfordeler
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tilstede, men som regel lengter jeg ut igjen til Fedje når
jeg er på bytur.

Helsestasjonen har bra lokaler i en gammel Mongstad-
brakke rett overfor kommunehus og skole. Fedje har
ca. 45 barn under skolealder og 85 barn i skolen. Fedje
skole har elever fra 1–10 klasse. Etter 10 klasse må ung-
dommen gå på skole andre steder. Noen velger å
pendle til videregående skole på Austrheim som kan
nåes daglig med ferge og buss. Dette gjør at de kan bo
hjemme noen år til. Samarbeidet med skolen har tatt
seg opp i løpet av disse årene, noe som har vært posi-
tivt.

Vi har en flott barnehage med i underkant av 30 plas-
ser. Ulike grupper fra barnehagen kommer hvert år
innom helsestasjonen på besøk. Da har de med kose-
dyr som gjennomgår en enkel ”helsekontroll” og får
utstedt helsekort. Etterpå spiser vi lunsj ilag. 

Det å jobbe som fagperson i en sånn liten kommune
kan være en utfordring. Jeg jobber stort sett alene. Vi
har lege fast på øya som er på helsestasjonen ca. 1
gang pr. måned for barnekontroller. Når det gjelder
jordmortjeneste har vi fra 2003 hatt kommunal støtte
til privat jordmor. Denne jordmoren er bosatt på Fedje
slik at hun er lett å få tak i. Hun bruker helsestasjonen
når hun har gravide til svangerskapskontroll. De siste
årene har vi hatt fra 4–10 fødsler pr. år. 
I samme bygg som helsestasjon er det og plass til
fysioterapeut. Etter et halvt års utlysning får vi nå ny
fysioterapeut i 50% stilling. Stillingen er øket noe for å
fokusere mer på forebyggende arbeid. Jeg gleder meg
til å samarbeide med henne.

Det å kombinere helsesøstertjeneste og psykiatri har
gått greit. Det betyr at jeg er mer tilgjengelig og har
kunnet bruke mer tid til blant annet forebyggende ak-
tiviteter. 
Jeg har mye å gjøre samtidig som jeg føler jeg har god
tid til alle brukerne. Både foreldre, barn og ungdom er
flinke til å ta kontakt når de trenger det. 
Helsestasjon for ungdom har jeg prøvd ut som et etter-

middagstilbud, men har valgt å droppe det. Ungdom
valgte å ta kontakt i vanlig kontortid likevel.

Under opptrappingsplan for psykisk helse bruker vi
en god del ressurser til forebyggende aktiviteter i form
av forskjellige møteplasser. Vi har fått i stand små-
barnstreff, småbarnstrim og lek i gymsalen og baby-
svømming for våre familier med små barn. For ung-
dom har vi ungdomskafe en kveld i uken og ”Drop in”
hver onsdag etter skoletid. ”Drop in” er et tilbud fra 5.
klasse og opp om et sted å være, gjøre lekser, spise,
spille spill, prate, tegne eller lage forskjellige håndar-
beidsprodukt. Dette tiltaket har jeg hatt ilag med en
miljøarbeider som har jobbet mye på kultur. I tillegg
har vi eldretreff og en del aktivitetssamlinger for min-
dre grupper.

Etter ca. 3 års kamp fikk helsestasjonen og psykiatritje-
nesten nye egnede lokaler for samlinger og aktiviteter
sist vår. Lokalene ligger rett over helsestasjonen og vi
hadde åpning der i april. Dette var tidligere bankhuset
på Fedje og da vi ville ha et navn på lokalene falt vi for
”Hjartebankjen”. Målet er at dette skal bli et sted med
et godt hjerte som banker for alle. I et eget rom i loka-
lene har vi innredet ”Minibankjen”, et rom for de min-
ste. Utfordringene fremover er å få til aktiviteter der
flere dager i uken. Dette betyr at vi kanskje må samar-
beide med flere instanser. 

Samarbeid og tilhørighet til resten av Nordhordaland
er en nødvendighet når en bor og jobber et slikt sted.
Helsesøstrene i Nordhordaland har i mange år hatt
samlinger flere ganger pr. år. med tema og diskusjo-
ner. For 2 år siden reiste vi og sammen på studietur til
Gøteborg. En opplevelse! Helsesøstrene i Nordhorda-
land har og gått jevnlig i veiledningsgruppe på BUP i
Knarvik. Alt dette har gjort nærheten til andre kom-
muner og andrelinjetjenesten helt uvurdelig. Har jeg
spørsmål eller trenger råd har jeg mange å kontakte.

Trenger vi andre faginstanser må vi og over fjorden.
Både PP tjenesten og Barnevernet har vært interkom-
munale tiltak. Dette er nå under omlegging. Noen
kommuner vil ha sine egne tjenester. Fedje må antage-
lig derfor inngå avtaler med andre kommuner om kjøp
av slike tjenester.

Kulturlivet på Fedje er rikt. Vi har kor for både store
og små. På idrettsiden er nok fotball det viktigste. De
siste årene har vi hatt en kulturmedarbeider som har
fått ungdom og barn til å synge både solo og i grupper,
til å danse og til å spille i band. ”Dessverre?” går nå
Monica over i lærerstilling fra høsten av. Vi bare håper
at noen kan fortsette det gode arbeidet. Takk – Monica!

Til slutt må jeg si litt om været. Det er flott her ute,
men som noen sier: VI HAR MYE VÆR! En må like
ruskevær for det kan det være ofte. Blir det for lange
perioder er det ikke fritt for at jeg lengter vekk, men de
gode dagene oppveier det. Det er nå litt stilig med rus-
kevær og. Heldigvis kan vi i år takke værgudene for
en utrolig flott sommer!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik – leder LaH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I august i år kunne styret i LaH endelig sette seg på
flyet med kurs for Longyearbyen og Svalbard. Vi had-
de lenge ønsket å gjøre denne reisen, for å få mer
kjennskap til oppvekstvilkårene for barn og unge på
Svalbard og høre hvordan vår kollega og hennes sam-
arbeidspartnere opplevde sitt arbeid. Vi ønsket å vite
hvilke positive faktorer i dette samfunnet som bidrar
til en god oppvekst, og hvilke utfordringer man even-
tuelt står overfor. 
En slik tur ville koste en del mer enn et vanlig styre-
møte, slik at vi søkte midler både fra NSF, fra ShDir og
fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Vi fikk
støtte fra alle unntatt vår egen organisasjon, hvis regler
tilsier at støtte til faggrupper på studiebesøk ikke kan
gies.
Søndag 20. august dro vi, og var framme kl. 0130 om
natta – stille, klart vær, lyst og hele 6 plussgrader.
Allerede under innflygingen fikk vi et inntrykk av det
helt særegne landskapet og de flotte fjellene som ut-
gjør Svalbard. Selv om det var natt, var det et yrende
liv av både kjøretøy og mennesker. Mandag var satt av
til møter med kontorsjef Ottar Svensen, helsesøsterkol-
lega Marit, barnevernsleder og rektor på skolen.

Møte med helsesøster/jordmor Marit Saxhaug.
Marit er både jordmor og helsesøster, og slik godt
kjent med alle blivende og blitte foreldre på Svalbard.
Hun ga oss omvisning på Longyearbyen sykehus, som
også helsestasjonen er en del av og holder hus i. Lyse
og fine lokaler med moderne utstyr – misunnelsesver-
dig for mange av oss som opplever stramme kommu-
nebudsjett. Svalbard er i den heldige stilling at penger

til tiltak for barn og unge, utstyr osv. sjelden er noen
mangelvare. Det fikk vi ikke minst bekreftet ved besø-
ket på den flotte skolen.
Svalbard har mellom 24-34 fødsler pr. år. Fødende blir
2-3 uker før termin sendt ”ned” – til fastlandet for å
føde. Fødsler skjer i utgangspunktet ikke på Svalbard
(kommentar: bortsett fra den første Svalbardfødselen
på 15 år som skjedde 10.september i år – lille Alva Eli-
se hadde ikke tid til å vente på å bli født i Tromsø).
Helsesøster foretok sjelden hjembesøk, de fleste kom
på helsestasjonen for første kontakt.
Det ble tilbudt ulike grupper på helsestasjonen. Helse-
søster hadde grupper med tema barns utvikling, ernæ-
ring, vaksiner, fysioterapeut hadde om motorisk utvik-
ling, anestesisykepleier informerte om ulykker og før-
stehjelp, legen om vanlige barnesykdommer, tannhel-
sesekretær om tannhelse. Det var også samarbeid med
biblioteket, hvor helsesøster deltok på ulike temada-
ger, det var tilbud om babysvømming og åpen barne-
hage.
Gruppene på helsestasjonen hadde barn som var nok-
så spredt i alder, naturlig ut fra et lavt fødselstall. Nød-
vendig å være fleksibel- også i forhold til tidspunkt for
vaksinering, pga. mye reiseaktivitet blant foreldre-
gruppa.
Helsesøster hadde tilbud om reisevaksinasjon, mye be-
nyttet pga. stor reiseaktivitet spesielt i friperiodene for
de som jobber ukeskift. Helsesøster deltok på nærings-
middeltilsyn sammen med Mattilsynet. Ved større
ulykker kan helsesøster måtte trå til sammen med sy-
kehuspersonalet. Skolehelsetjeneste ukentlig. 

Møte med barnevernskonsulent Siv Gunhild Grøneng.
I likhet med på fastlandet, har Svalbard opplevd en
økning i antall barnevernssaker. 
I første halvår av 2006 hadde man 11 nye saker, og 2
omsorgsovertakelser. Meldinger kommer i hovedsak
fra Sysselmannen, i liten grad fra samarbeidspartnere.
Sakene dreier seg ofte om alkohol og vold. Det er pro-
blematisk å skaffe fosterfamilier blant annet pga.
mangel på rom/hus og tid.
Mange saker henvises til BUP framfor barnevern selv
om det er klare barnevernssaker. (Kommentar: i Dag-
bladet i september slo Sunniva Ørstavik i Rådet for
psykisk helse alarm om det dårlige psykiske helse-
verntilbudet for barn og unge på Svalbard).
Det er opprettet et forebyggende forum hvor PP-rådgi-
ver, barnevernkonsulent, helsesøster, skolen og Syssel-
mannen er representert. Forumet har blant annet uttalt
seg kritisk til stadig flere skjenkebevilgninger. Sval-
bard har pr.idag 17 skjenkebevilgninger (fordelt på en
voksenbefolkning på ca. 1700….).
Svalbard er en MOT-kommune, men man strever med
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å skaffe informanter lokalt. Disse kommer derfor fra
fastlandet. Det er etablert en fadderordning for fast-
landsungdom som ønsker å gå videregående på Sval-
bard, eller som kommer som lærlinger i gruvene.
LaH-styret var spesielt interesserte i å få mer informa-
sjon om alkoholbruk blant barn, unge og deres familier
på Svalbard. Dette med bakgrunn i medieoppslag om
”foreldrefyll på Svalbard” og egne erfaringer med
ungdom fra Svalbard som kommer til fastlandet for å
ta deler av videregående utdanning, og som til dels
har et svært høyt alkoholforbruk. Stemmer det at alko-
hol er et større problem her enn hva som er vanlig
”nede”?
Helsesøster mente at det ikke var indikasjoner på mer
alkohol og fyll her enn på fastlandet. Tilgangen er stør-
re og alkoholen billig, men noe stort problem i barne-
familiene og blant ungdom opplevde hun ikke at dette
var. Det ble framhevet at samfunnet var lite og
gjennomsiktig, slik at man raskt ville oppdage om
noen ”skled ut”. Hun pekte på at dette også var en ut-
fordring; man blir så tett på hverandre at det vanske-
liggjør å ta opp temaet alkoholbruk. 
Barnevernskonsulenten opplevde en del ”fin trage-
die”, dvs. ressurssterke og målrettede unge voksne,
men med et høyt alkoholforbruk. Alkohol er et ikke-
tema, vil ikke diskuteres. Hun hadde opplevd negative
reaksjoner etter medieoppslag hvor hun hadde uttalt
bekymring for alkoholbruken blant unge og i foreldre-
gruppa. I andre samtaler vi hadde under oppholdet,
fikk vi også bekreftet at det var vanskelig å ta opp al-
koholbruk som tema. Svalbard er et ”annerledessam-
funn”, noe som ser ut til å legitimere en friere livsfør-
sel blant mange og at man ser ”litt stort på” høyt alko-
holforbruk.

Longyearbyen skole
Dagen ble avsluttet med omvisning på Longyearbyen
skole – verdens nordligste skole- om kvelden. Skolen
var utbedret og påbygd for mange millioner kroner.
Skolen huset alle elever fra 1.klasse til og med videre-
gående skole, samt SFO og regnet i år med å få ca. 215
elever. Elevtallet svinger en del gjennom året pga. sta-
dige til- og fraflyttinger, noe som gir spesielle utfor-
dringer både for elever og ansatte. Skolen lå vegg i
vegg med idretts- og svømmehall med et stort utvalg
av fritidstilbud.
Hver elev hadde egen PC, eget garderobeskap og el-
lers flotte lokaler å boltre seg i. Det nye heimkunn-
skapsrommet var imponerende med nye induksjons-
ovner og alt en mesterkokk måtte begjære. Her skulle
det være muligheter for å utvikle både matglede og
kostholdskunnskap! 

Gruvedrift; selve grunnlaget for Svalbardsamfunnet
Andre dag av oppholdet hadde vi vært så heldige og
blitt tilbudt besøk til Svea og omvisning i gruva der.
Tidlig på morgenen ble vi fløyet inn sammen med
hyggelige karer som skulle på jobb.
Lett snødrev da vi landet, og en storslagen natur i alle
retninger. Først fikk vi en orientering om driften av

Svea, og omvisning på selve gruveområdet. Mellom
200-250 personer jobber i Svea. Det arbeides 10-12 ti-
mers skift, en uke jobb- en uke fri. Enkelte skulle nå
prøve ut en ordning med 2 uker jobb – 2 uker fri. Noen
fryktet at dette vil føre til at flere velger å bo på fast-
landet og pendle, uten å ha eget bosted på Svalbard.
Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) ble be-
skrevet som en god arbeidsgiver, og hadde tilrettelagt
for sine ansatte blant annet med velutstyrt trimrom,
faste fruktleveranser og sosiale rom. Stort fokus på sik-
kerhet. De støttet også i stor grad etterutdanning og
fagskoler for sine ansatte. 

Selve omvisningen i gruva ble en mørk, til dels våt og
kald, men utrolig interessant og spennende opple-
velse! For oss ga den et viktig innblikk i driften som er
selve grunnlaget for Svalbardsamfunnet, og den fortal-
te oss noe om hvilke forhold mange ungdommer og
foreldre jobber under. Vi møtte dyktige, stolte og for-
nøyde gruvearbeidere og funksjonærer.
Vi fikk også et kort, men svært hyggelig møte med
adm.direktør Robert Hermansen i SNSK som var den
som hadde tilrettelagt besøket for oss og sørget for
økonomisk støtte til turen.

Oppsummering
Et kort Svalbardopphold ga oss smakebiter av et an-
nerledes og spennende samfunn. Svalbard har mange
og gode fritidstilbud til sine barn og ungdommer og
en storslagen natur som innbyr til utstrakt friluftsliv.
Snøscooter er like vanlig og nødvendig som sykkel på
fastlandet.
Et opphold på Svalbard – kort eller langt – kan anbefa-
les!
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Svalbard har mange ressurssterke mennesker, og er et
gjennomsiktig samfunn på godt og vondt.
Vi ser at Svalbardsamfunnet har mange positive ele-
menter for barn og unge, men også en utfordring i for-

hold til åpenhet rundt alkoholbruk blant både ungdom
og voksne og tilfeller av omsorgssvikt. I likhet med
små samfunn på fastlandet, er det en utfordring for
fagfolk å både våge å se og målbære de mindre heldige
utviklingstrekkene i samfunnet. Gode veiledningstil-
bud for ansatte i helsestasjon, barnevern, barnehage og
skole kan bidra til viktig støtte og økt faglig trygghet i
vanskelige saker. Tilbud om jevnlig faglig oppdatering
er også viktig når fagmiljøet er såvidt lite og man har
få kolleger å rådføre seg med.

Avslutningsvis vil vi ta med noen sitat fra boka
”Øverst på jordkloden”, der barn og unge på Svalbard
med egne ord beskriver sin opplevelse av å bo og leve
der.
”Å være barn på Svalbard tror jeg er mye sunnere enn
nede”
”Jeg er ganske sikker på at det ikke finnes så mange
steder i Norge hvor det er så fint å vokse opp som barn
som her. Men når man begynner på mellomtrinnet og
har bodd her i flere år, begynner det å bli ganske kje-
delig. Jeg har spurt alle i klassen om de har lyst til å bo
her. Det var 11 av 12 som ville flytte. Det er nok ikke
på grunn av at de har det fælt her. Jeg tror det har noe
med at man blir lei av å være isolert fra fastlandet og
at det ikke skjer så masse her. Jeg synes i alle fall det”. 
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Øygruppe mellom 74°-81°N 0g 10°-35°Ø.
Areal: ca. 63.000 km2, ca. 60 % dekket av isbreer.
Største øyer: Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Ed-
geøya og prins Karls Forland.

Bosetninger:
• Longyearbyen (norsk hovedsete), ca. 1900 innbyggere
• Barentsburg (russisk gruvesamfunn), ca. 350 innbyggere

– tidligere opp mot 800
• Ny-Ålesund (norsk internasjonalt forskningssenter), ca.

40-100 innbyggere
• Sveagruva (norsk gruvesamfunn), ca. 250 pendlere, ikke

bofaste
• Hornsund (polsk forskningsstasjon), ca. 8 bofaste
Innbyggere fra mange nasjonaliteter. Hovedtyngden er
nordmenn, men også mange thailandske og filippinske inn-
byggere.
Overvekt av menn, mellom 25-35 år. Ikke et livsløpssam-
funn.
Samfunnet er basert på at den som bor her, selv skal skaffe
seg jobb og klare seg selv. 
Norsk gruvedrift i Svea og i gruve 7 i selve Longyearbyen.
I Barentsburg begynner gruvene å tømmes, og driften er
lite effektiv.
Svalbardtraktaten regulerer samfunnet, ikke alle norske
lovverk og rettigheter (eks. sosialtjenesteloven) gjelder på
Svalbard. Nulltoleranse for narkotikabruk.

Kort historikk:
1596 – William Barentsz oppdager Svalbard
1906 – John M. Longyear etablerer den første gruve og gir
navn til Longyearbyen
1910 – det første sykehuset ble bygd, dette ble bombet
under 2.verdenskrig

1916 – SNSK overtar gruvevirksomheten i Longyearbyen
1920 – Svalbardtraktaten underskrives
1925 – Norge gis suverenitet over Svalbard
1947 – nytt sykehus, dette ble tatt av ras i 1953.
1954 – nytt sykehus i betong; dette er i dag boliger
1991 – nytt sykehus bygd. Dette står i likhet med (nesten)
alle husene på påler pga. permafrosten
1981 - Staten overtok sykehus og helsetjenestene på Sval-
bard
2002 – Longyearbyen lokalstyre opprettet. Sykehuset ble en
avdeling under Universitetet i Nord Norge.

Kuriosa:
I alle hus (bortsett fra butikker og restauranter) er det van-
lig å ta av seg skoene, for å unngå å dra inn finport kull-
støv. 
Alle hus er bygd på påler pga.permafrost, dvs. at bare den
øverste meteren av jorda tiner om sommeren.
Midnattssol fra 19. april til 23. august.
Middeltemperatur i Longyearbyen fra –14 til +6 grader.
Vinterstid vanlig med lange perioder med temperaturer fra
–20 til –30 grader. 
Lite nedbør, såkalt ”arktisk ørken”.

Kilder:
Rapport fra Tilsyn, Fylkesmannen i Troms 12.09.05.
Svalbard – turistbrosjyre
Serviceerklæring – Longyearbyen sykehus
Informasjonsbrosjyre om helsestasjonen i Longyearbyen
Brosjyre om Store Norske Spitsbergen Kullkompani
”Øverst på jordkloden – barn og unge på Svalbard”, Svalbard Sam-

funnsdrift, Orkana Forlag 2000.
Store Norske Kvinner, Arne O. Holm- SNSK 2006-09-17 
SNSK – et arktisk omstillingseventyr 1987-2005
Svalbard – arctic land – Pål Hermansen, Orion forlag 2003.

Fakta om Svalbard:                                                                                              

LaH-styret Iført ”lomp” og sikringsutstyr, fornøyde etter
omvisning i Sveagruva. Våre guider står bak.
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”Å, jeg elsker lukta av
Svalbard. Det lukter kaldt
og reint og snø og stjerner.
Det er godt å stå i vinduet
og dra alt det inn i krop-
pen”.

Utsikt fra havna Kapp Am-
sterdam i Svea.



42

Helsesøstre Nr. 3 – 2005

––––––––––––––––––––––––––––––
Av Siren Haugland
Skolelege i videregående skole. Førsteama-
nuensis Seksjon for sosialmedisin, Institutt
for samfunnsmedisinske fag. Fastlege i Ber-
gen. Mastergrad i helsefremmende arbeid
fra HEMIL senteret. Doktorgrad om helse-
plager, skolestress og fysisk aktivitet blant
skoleelever, også fra HEMIL.

––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning
Skolen er fremhevet som den viktigste arena for fore-
byggende og helsefremmende arbeid blant barn og
unge. Skolehelsetjenesten har derfor en unik posisjon
ved å være til stede på denne arenaen. De siste tiårene
har et økende antall undersøkelser vist at skolen kan
være både en ressurs og en risikofaktor i forhold til
barn og unges helse (1). Denne artikkelen viser mulig-
heter innenfor skolehelsetjenesten, og peker på forsk-
ningsbaserte tiltak i skolen som et unikt satsingsområ-

de for samfunnsmedisinen. Noen konkrete eksempler
fra videregående skole er også tatt med her.

Et kort tilbakeblikk
Skolehelsetjenesten er landets eldste forebyggende tje-
neste (2–4). Skolelegen var nevnt i ‘Opplæringsloven’
allerede i 1889, og ble obligatorisk for alle elever over
7. klasse i 1896. Skolehelsetjenesten var opprinnelig
knyttet til skolen, med skolelegen som rådgiver for
skolens administrasjon. I tillegg ble det startet med
screeningundersøkelser for å få fram kunnskap om
normal vekst og utvikling, noe som i stor grad kan fø-
res tilbake til Carl Schiøtz som var leder for skolele-
gene i Oslo. I dagens debatt om samfunnsmedisin er
det interessant å merke seg at denne tidlige skolehelse-
tjenesten var en del av skolens system, og at den had-
de som målsetning å bedre elevenes helse og levekår
ved å påvirke samfunnsmessige forhold. Et eksempel
er Oslo-frokosten som var gratis for alle elever da den
ble innført i 1935. Bedriftshelsetjenesten ble også opp-
rettet etter modell av den tidlige skolehelsetjenesten.
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Skolelege – en unik samfunnsmedisinsk posisjon

Skolehelsetjenesten og skolelegerollen

De følgende tre artiklene om skolehelse-
tjenesten har tidligere vært presentert i tids-
skriftet «UTPOSTEN» nr. 2-2006.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Gunhild Felde
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mange hundre norske fastleger har skolehelsetjenes-
ten som sin «offentlige dag». For noen er det en dag
med spennende samfunnsmedisinske utfordringer, for
andre en dag preget av følelsen av unyttige, normale
auskultasjoner, palpasjoner og annen plankekjøring i et
løp som er ferdiglagt på forhånd. Vi vet at mange hel-
seplager debuterer i barne- og ungdomsårene og i føl-
ge Håndbok for skolehelsetjenesten er det god doku-
mentasjon for å si at det er mulig å påvirke elevenes
helse og livsstil i skolen. Slik sett er skolen en svært
viktig samfunnsmedisinsk arena.
Retningslinjene for faget har endret seg fra det individ-
rettede mot flere grupperettede tiltak. Skal legen delta i
dette arbeidet? Og kan fastlegen ivareta funksjonen

som skolelege fra
sitt kontor? Siren
Haugland argumen-
terer i artikkelen
som følger for at le-
gen og samfunns-
medisineren har en
viktig rolle i skole-
helsetjenesten og
at legen må være
tilstede i skolemiljø-
et.
Skolelegestillingene er mange steder små. 
Er det mulig å få til en fagutvikling og et miljø når en
bare jobber på skolen for eksempel to timer annenhver
uke?
I Bergen er det laget en utredning om skole helsetje-
nesten og Øystein Hetlevik redegjør for bakgrunnen og
refleksjonene rundt denne.
Entusiaster i skolelegerollen? Kenneth Gutterup er det.
Han har tatt «skjeen i egen hånd» og forteller litt om
hvordan han har valgt å gjøre det på sin skole.
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Fra 1957 ble skolehelsetjenesten underlagt Sosial- og
Helsedepartementet, og fra 1984 er tjenesten lovpålagt
under Lov om helsetjenester i kommunene. Etter dette
har skolehelsetjenesten konkurrert med andre oppga-
ver i primærhelsetjenesten om ressursene.

Dagens helsetjeneste i skolen
Skolehelsetjenesten er i dag et lovfestet tilbud for alle
elever i grunnskolen og videregående skole. Helsesøs-
ter er faglig ansvarlig leder i de fleste kommuner. Le-
ger har beslutningsmyndighet i medisinske spørsmål
(5). Alle faggrupper har i tillegg et selvstendig ansvar
for det arbeidet de selv utfører.

Etter gjeldende forskrift (6) har skolehelsetjenesten
som formål å:
• Fremme psykisk og fysisk helse
• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
• Forebygge sykdommer og skader

Skolehelsetjenesten skal ikke behandle sykdom hos en-
keltelever. Ved sykdom skal eleven henvises til fastle-
gen for oppfølging og behandling. I veilederen et det
fremhevet et behov for en vektforskyvning fra pro-
blem- til ressursorientering, og fra individ- til gruppe-
rettet arbeid (7). I tillegg er det et ønske at elevene (og
foreldrene) har medvirkning i større grad enn tidli-
gere.

Skolehelsetjenesten i samfunnsmedisinsk po-
sisjon
Det som skiller skolehelsetjenesten fra all annen helse-
tjeneste er muligheten til å samarbeide med skolen om
systematiske og langsiktige tiltak som kan påvirke ele-
venes evne til å mestre hverdagens krav og fullføre
skolegangen. En kan altså påvirke funksjonsevne både
i nåtid og fremtid, gjennom tiltak på individ- og sys-
temnivå. Andre deler av helsetjenesten vil i de aller
fleste tilfeller bare ha sporadisk kontakt med skolen i
forbindelse med saker som gjelder enkeltelever. Skole-
helsetjenesten er også i en svært god posisjon til å iva-
reta kommunenes lovpålagte ansvar for å overvåke
barn og unges helsetilstand, og foreslå tiltak i forhold
til dette ansvaret.

Skolehelsetjenesten har i tillegg et godt utgangspunkt
for tverrfaglig samarbeid. PP-tjenesten og oppfølgings-
tjenesten er viktige samarbeidspartnere innenfor sko-
lens system og har også en rekke felles mål med skole-
helsetjenesten (8). Gjennom etablerte linjer til andre
deler av hjelpeapparatet er det også godt grunnlag for
å samarbeide med instanser utenfor skolen om tiltak,
for eksempel barnevernstjenesten og spesialisthelsetje-
nesten.

Undersøkelser viser likevel at helsesøstre og leger bru-
ker det meste av sin tid til individuelle konsultasjoner,
og i liten grad på tverrfaglig samarbeid. Et slikt fokus
strider klart mot retningslinjene, men kan forklares av
flere forhold. Hovedårsaken er trolig at stillingspro-
sentene er så små at det blir rom for lite annet enn ruti-
neundersøkelser og ‘brannslukking’. Tilsyn med skole-
helsetjenesten over hele landet fant at 10 av 59 kom-
muner ikke kunne tilby skolehelsetjeneste i 2000, og at
et enda større antall ikke hadde en fullverdig tjeneste
etter kravene (9). Verst var situasjonen i videregående
skole, og for elever med spesielle behov. I 2003 hadde
syv av ti kommuner uendret eller redusert bemanning
sammenlignet med tre år tidligere. Flertallet av kom-
munene hadde heller ingen planer om å forbedre tilbu-
det (10).

Legestillingen ser ut til å være en spesielt utsatt salde-
ringspost i kommunenes budsjetter. I noen kommuner
og bydeler har det også vært en bevisst omprioritering
av ressurser fra lege til helsesøsterstillinger. Dette har
ført til at det mange steder ikke er lege til stede på sko-
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• Kunnskapsformidler
• Oppdrager
• Mobilitetskanal
• Hindre at skolen er en risiko for elevenes helse
• Bidra til at elever med helseproblemer får tilpasset 

skolegang.

Helsesøster Norunn Muri med den ærverdige høydemåleren
på Kronstad skole.
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lene i det hele tatt. Tiden er derfor inne for å vurdere
om vi som leger vil gi slipp på skolen som arena, og
om den medisinske kompetansen som skal gi grunnlag
for planlegging og gjennomføring av tiltak kan ivare-
tas like godt uten leger. Uten en målrettet innsats er
det stor sannsynlighet for at enda flere leger vil for-
svinne fra skolene. Leger med interesse for samfunns-
medisin kan og bør snu denne utviklingen.

Helsetjeneste eller skoletjeneste?
Etter gjeldende forskrifter kan nesten ethvert område i
livet til unge mennesker bli definert som skolehelsetje-
nestens ansvar. For å avgrense til noe gjennomførbart
kan innholdet knyttes opp mot den nye delen av Opp-
læringsloven (kap. 9a) og skolens rolle i samfunnet. En
kan altså arbeide for helsemål ved å være en «skoletje-
neste». Etter lovtillegget fra 2003 skal skolen ivareta
både helse, trivsel og læring hos elevene. Med denne har
skolen fått et ansvar som på mange områder er paral-
lell til skolehelsetjenestens oppgaver (4).
Ettersom ansatte i skolen ikke har medisinsk eller hel-
sefaglig kompetanse kan skolehelsetjenesten bli en
enda mer attraktiv samarbeidspartner for skolen enn
tidligere. Lovendringen er altså en gylden anledning
for å samordne innsatsen og legge planer som klart de-
finerer hvordan begge parter kan nå sine mål gjennom
felles tiltak. Faktarammen under viser områder der
skolehelsetjenesten kan bidra til at skolen når sine mål.

Skolehelsetjenesten kan bidra som kunnskapsformid-
ler gjennom individuell veiledning, ved å delta i
undervisning av elever eller lærere, gjennom prosjekt-
arbeid med grupper av elever, eller ved å bidra til å
opprette eller tilrettelegge valgfag. Opplæring i elev-
demokrati eller rusforebygging er eksempler på valg-
fag som har fungert godt i enkelte videregående sko-
ler. Skolens oppdrageransvar handler blant annet om
livsstilsveiledning, og å arbeide for tiltak som gjør ele-
vene i stand til å fungere i et sosialt fellesskap. Både
når det gjelder livsstil og sosial kompetanse er det en
rekke godt dokumenterte tiltak som egner seg for sam-
arbeid med skolen (11). Skolehelsetjenesten kan i til-
legg ha kontakt med enkeltelever om helsetilstanden
hindrer læring eller fungering i skolesituasjonen.

Skolehelsetjenesten kan bidra til et ‘inkluderende sko-
lemiljø’, som en parallell til arbeidslivets og Trygdeeta-
tens satsing for voksne arbeidstakere. Funksjonsevne
er et viktig mål å samarbeide om også i skolealder for
å fremme læring av faglige, sosiale og motoriske fer-
digheter. Lærere har betydelig erfaring i å vurdere en-
dring av funksjon hos elevene. Vi kan derfor si at sko-
len allerede har en form for ‘screening’. Lærernes ob-
servasjoner fører likevel ikke alltid til en systematisk
oppfølging av elevene, verken i skolens eget system el-
ler i helsetjenesten. Systematisk oppfølging av funk-
sjonsendring kan fange opp elever med vansker i en
tidlig fase. I noen tilfeller kan skolen iverksette tiltak

innenfor egne rammer, i andre tilfeller er det aktuelt å
samarbeide med helsetjenesten og/eller andre parter.
Når skolen selv skal stå for oppfølging, er skolehelse-
tjenesten en svært viktig samarbeidspartner.

Felles tiltak – dobbel gevinst
Et viktig skritt på veien mot tverrfaglig samarbeid i
skolen vil være å få et felles sett av lover og forskrifter
som klart definerer ansvarsområdene til skolen og hel-
setjenesten innen helsefremmende arbeid. Et systema-
tisk samarbeid mellom helsetjenesten og skolen kan gi
gevinst for begge parter. Grundig kjennskap til helse-
problemene på den enkelte skole, og hva disse kan for-
ventes å henge sammen med, må da være avgjørende
for valg av tiltak (11).

Kostnad–nytte beregninger i amerikanske undersø-
kelser finner også at det er svært god økonomi for
samfunnet å investere i skolehelsetjenesten (12).

Det er en målsetning å påvirke unges livsstil gjennom
en systematisk satsing på flere nivå (13). Med en opp-
hopning av helseproblemer og helseskadelig atferd
hos en gruppe elever kan en ved en slik systematisk
satsing påvirke flere ulike helseproblemer samtidig,
heller enn å innføre separate program for røyking,
ryggsmerter og/eller fysisk aktivitet. Unge som opple-
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ver hodepine har for eksempel større sjanse for å ha
ryggsmerter og røyke enn unge som ikke har slike pla-
ger.

Sammensatte tiltak anerkjenner at helseproblemer ikke
bare handler om feil eller mangler ved individet, og
kan påvirke flere helseproblemer samtidig (14).
HEMIL modellen er et eksempel på en modell som kan
gi hjelp til å planlegge og gjennomføre en rekke tiltak
på ulike nivåer på en systematisk måte (11, 15). Et vik-
tig forhold ved denne er at tiltakene bygger på grun-
dig kjennskap til epidemiologi, demografi, og ressurs-
og risikofaktorer i miljøet ved hver enkelt skole. Mo-
dellen anerkjenner også at det er viktig å identifisere
forhold som motvirker eller forsterker effekten av til-
tak. Skolefrokost bør for eksempel ikke være et sat-
singsområde på en skole hvor ‘alle’ spiser frokost.

Skolehelsetjenesten er også i god posisjon for å påvirke
strukturelle og samfunnsmessige forhold. I skolen har
tiltakene størst (og i noen tilfeller bare) effekt om de
kan gå inn i skolens ordinære årsplan og aktiviteter,
med støtte fra administrasjon og ledelse (11). Faktorer
som skolevei og transporttilbud er også mål for tiltak.
En norsk undersøkelse viser for eksempel at elever
som går til skolen har bedre funksjon i ryggen og min-
dre ryggsmerter enn elever som blir fraktet til skolen i
buss eller bil (16).

Noen innsatsområder og eksempler
I videregående skole er det et spesielt viktig mål å
samarbeide med skolen om rutiner for å følge opp ele-
ver med fravær. En systematisk tilnærming kan bidra
til at elever med ulike vansker kommer ut av skolen
med et vitnemål. Å arbeide for at alle ungdommer får
et slikt papir på at de er ‘verdt noe’ er et av de mest
helsefremmende tiltakene en kan gjennomføre i denne
alderen.

Muligheten for å nå alle gjennom skolen er større enn
noen gang tidligere. Av kullet som sluttet i grunnsko-
len i 1999 var det bare fire proent av elevene som ikke
var under utdanning høsten etter. Det er likevel et år-
lig frafall, og så mange som en av fem elever som
startet videregående opplæring i 1998 oppnådde ikke
vitemål for alle tre årene i løpet av en femårs-periode
(Statistisk sentralbyrå). Dette tyder på at en rekke ung-
dommer får problemer med å fungere i skolehverda-
gen, på grunn av mistrivsel, faglige problemer, psykis-
ke vansker, atferdsproblemer eller andre forhold.
Mange av elevene som slutter har sammensatte pro-
blemer som fører til at de i utgangspunktet har van-
sker med å skaffe seg arbeid. Uten vitnemål fra videre-
gående skole reduseres sjansene for jobb og utdannelse
ytterligere.
Oppfølging av fravær
Om en elev ikke møter i videregående skole må en gå
ut fra at eleven er syk eller har helseplager, eller at hun

eller han ikke trives på skolen, på samme måte som for
voksne arbeidstakere.
Det er mer sannsynlig at eleven vil klare å forbedre
fremmøtet om ikke flere/alle karakterer allerede står i
fare når skolen gir advarsel. Det finnes likevel mange
eksempler på at elever i videregående skole har vært
borte i uker og måneder uten å bli kontaktet av skolen.
Dette ville trolig ikke ha skjedd på en arbeidsplass for
voksne. Skolens ansvar for å følge opp og gjøre en god
vurdering blir ekstra stort fordi foreldrene ofte har lite
kjennskap til fravær i denne alderen. Fravær som har
et spesielt mønster er også verdt å ta alvorlig tidlig.
Skolehelsetjenesten kan bidra med viktig informasjon
til lærere og ledelse som kan danne grunnlag for ruti-
ner for oppfølging av fravær. Eksempler på tiltak kan
være:
• Samtale med kontaktlærer ved to – tre mandagsfra-

vær innenfor en avgrenset periode
• Samtale med kontaktlærer ved endring som bekym-

rer lærerne, for eksempel dårligere karakterer, rask
økning/-reduksjon i vekt, endring av våkenhets-
grad osv.

• Tilrettelagt undervisning for elever med fravær fra
enkeltfag

Skolehelsetjenesten kan legge premisser for hvilke ele-
ver kontaktlærer bør henvise videre til skolehelsetje-
nesten, og hvordan elever (familie), helsetjeneste og
skole kan samarbeide om tiltak, både for enkeltlever
og grupper. For mange er det viktig å få en vurdering
av helsepersonell, for å kunne gi mer fortrolig informa-
sjon enn mange ønsker å formidle til lærer, og avklare
helsetilstand. Psykiske vansker, søvnforstyrrelser,
rusmiddelbruk og spiseforstyrrelser er eksempler på
tilstander som er underdiagnostisert blant ungdom
(17) og fører til skolefravær. Ved mistanke om sykdom
eller behov for oppfølging over tid, kan skolehelsetje-
nesten henvise til/samarbeide med elevens fastlege.

Tilpasset kroppsøving
En del elever på ungdomstrinnet har stort fravær fra
kroppsøvingsfaget. I videregående skole kan også fra-

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

45

S K O L E H E L S E T J E N E S T E



vær for dette faget føre til at eleven ikke får vitnemål.
Årstad videregående skole i Bergen har gitt elever som
av ulike årsaker ikke kan delta i ordinære timer et til-
bud om tilrettelagt undervisning i mindre grupper.
For noen kan dette være et behov etter sykdom eller
skade, andre kan ha vansker med å delta på grunn av
psykiske eller motoriske vansker, negativt kroppsbilde
eller kulturelle forhold. Noen elever kan også få pro-
blemer på grunn av skjev kjønnsfordeling i klassen.
Gjennom et opplegg som har fokus på tilpasset fysisk
aktivitet har mange elever fått hjelp til å være aktive,
og ikke minst lært å like fysisk aktivitet. Noen av disse
elevene har deltatt svært lite i kroppsøving etter barne-
skolen, og lærer for første gang at ‘det finnes aktivite-
ter som passer for meg’. Tilbudet kan derfor bidra til
vitnemål fra videregående skole, fysisk aktivitet i ung-
domstiden – og kanskje også aktivitet i voksen alder.
Ved at helsesøster deltar som utøver i disse timene,
kan elever som har behov for det også avtale individu-
ell oppfølging med skolehelsetjenesten.

Sosial støtte
Elever med ulike vansker kan oppnå stor gevinst ved
at skolen og skolehelsetjenesten samarbeider om det
psykososiale arbeidsmiljøet (1). Om elever og lærere
får generell undervisning om problemer som møter en
elev med psykiske vansker, kan dette ha stor betyd-
ning for elevenes mulighet for å fullføre undervisning-
en i en vanskelig periode. Gjennom kunnskap om at de
selv kan gjøre noe for medelever med vansker, kan
mange som ikke selv har problemer lære å støtte
medelever. For en elev som har vært (langvarig) borte
fra skolen kan det for mange være vanskelig å komme
tilbake, mange vet ikke helt hvilken informasjon de
skal gi, og til hvem. Skolehelsetjenesten har mulighet
for å gå inn i klassen og gi tilpasset informasjon, etter
avtale med den aktuelle eleven (og foreldrene). Dette
er spesielt viktig på ungdomstrinnet og i videregående
skole, da faren for frafall er størst, og elevene ofte ikke
ønsker å ta med foreldrene for å informere sine medel-
ever.

Oppsummering
Skolen utgjør barn og unges arbeidsmiljø og er det ste-
det de oppholder seg det meste av dagen. Skolehelse-
tjenesten har derfor en unik posisjon for forebyggende
og helsefremmende arbeid. I skolen er det mulig å
planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak, både ved en
massestrategi og tiltak rettet mot sårbare grupper. Sko-
len kan bidra til en helsefremmende livsstil, og en po-
sitiv utvikling hos elever med helseproblemer og van-
sker. Men skolen kan også produsere helseproblemer
hos elevene.

En av de store utfordringene er å sikre at elever med
sammensatte problemer blir fanget opp og får nødven-

dig hjelp, slik at de kan avslutte videregående skole
med et vitnemål. Et inkluderende skolemiljø og en sys-
tematisk satsing er viktig for å nå disse målene. Den
nye delen av Opplæringsloven er et godt utgangs-
punkt for samarbeid mellom skolen og helsetjenesten,
og til å forene forskning og praksis innenfor helsefrem-
mende arbeid. For mer om muligheter i skolehelsetje-
nesten og skolen, se ‘Håndbok for skolehelsetjenesten
1.–10. klasse’ (18).
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Av Øystein Hetlevik
Cand med UIB 1987. Spesialist all-
menn og samfunnsmedisin. Kommu-
nelege I i Odda 1990–2000. Fastlege /
bydelsoverlege i Bergen kommune fra
2000, nå 40% stilling som overlege
ved helsevernetaten.

––––––––––––––––––––––––––––––

Skolehelsetjenesten er en slags kommunehelsetjenes-
tens fremmedlegionærer. Den utfører sitt arbeid på
«fremmed grunn» rundt om på skolene, og møter der
alle barn og unge gjennom fastlagte helsekontroller,
enkeltvis og i grupper, og med målrettede tiltak for
noen barn. Tjenesten må ha faglig tyngde og bredde,
men det alene er ikke nok. Gode samarbeidsstrukturer
med skole og ande deler av helse- og sosialtjenesten er
nødvendig for at skolehelsetjenesten skal utføre sine
oppdrag.

I Bergen er det 41000 skoleelever på 118 skoler som
skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste, inkludert
videregående skoler og friskoler. Sommeren 2004 ble
bydelsadministrasjonene nedlagt og kommunen igjen
styrt gjennom sentrale fagavdelinger, med underlig-
gende resultatenheter. Blant dem helsestasjons- og
skolehelsetjenesteenheter som dekker åtte geografiske
områder tilsvarende tidligere bydeler, med en ledende
helsesøster som enhetsleder.

Tjenestetilbudet hadde fått ulik profil i bydelene etter
perioder med ulike organisasjonsmodeller. Etter siste
omorganisering ble det et mål at det skulle sikres et li-
keverdig tjenestetilbud i hele kommunen, og byråds-
avdelingen for helse og omsorg ønsket derfor en be-
skrivelse av dagens skolehelsetjeneste og ønsket utvik-
ling. En arbeidsgruppe med helsesøstre, representan-
ter fra skolen og samfunnsmedisinere fra Helsevern-
etaten fikk i oppdrag å utarbeide «Melding om skole-
helsetjenesten». Meldingen har vært til høring i kom-
munen, og er i skrivende stund under forberedelse for
politisk behandling. Artikkelen beskriver noe av mel-
dingens innhold omkring dagens status, tanker om vi-
dere utvikling, meningsutvekslinger og høringsmerk-
nader. Skolelegens rolle, som har vært det mest disku-
terte tema, vektlegges i artikkelen.

Melding om skolehelsetjenesten – en tanke
bak?
En gjennomgående tanke i meldingen er at skolen er
den viktigste aktør i det helsefremmende arbeid for
barn og unge. Skolehelsetjenestens viktigste rolle er å
være medspiller og rådgiver for skolene. Bakgrunn for
denne vinklingen er ny paragraf 9a i Opplæringslova
med målsetting jfr. §9a-1: «Alle elevar i grunnskolar og
vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læ-
ring». Denne sammenfaller med skolehelsetjenestens
formål som er «å fremme psykisk og fysisk helse,
fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebyg-
ge sykdommer og skader». (1, 2) Skolene har samlet
sett en rekke tiltak for å bedre psykososialt miljø, tilret-
telegge for økt fysisk aktivitet og sunt kosthold, men
det er store variasjoner skolene i mellom. Det er et inn-
trykk at skolene i liten grad har lagt om sitt arbeid et-
ter ny §9a, fordi de hadde sterkt fokus på dette arbei-
det fra før. Alle skolene har helseteam der skolens le-
delse og skolehelsetjenesten møtes regelmessig, men
fokus der er oftest på enkeltelever, og i mindre grad på
skolemiljø.

Innhold i skolehelsetjenesten
Innholdet i skolehelsetjenesten er relativt detaljert styrt
gjennom faglige veiledere (3–5).

Helsekontrollprogrammet for enkeltelever gjennomfø-
res nokså ensartet i Bergensskolene, men noen ulikhe-
ter er det. To bydeler hadde lagt helseundersøkelsen
omkring skolestart til helsestasjonen før skolestart,
mens de andre gjorde denne undersøkelsen i regi av
skolehelsetjenesten omkring skolestart. Begrunnelser
for valg var i stor grad praktiske hensyn. Dette er den
eneste obligatoriske legekontakt for alle barn etter da-
gens veiledere.

Det var et par tilløp til avvik i noen bydeler. Individu-
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Skolehelsetjenesten
– en sammensatt tjeneste der leger trengs

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elevtall Helsesøster Lege

Barneskoler 18 770 70 12
Ungdomsskole 7 166 73 12
Videregående skoler 9 240 46 7
Kombinerte skoler 5 755 65 9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TABELL 1: Stillingsressurser i minutter pr elev pr skoleår
for helsesøster og lege fordelt på ulike aldersgrupper.



elle samtaler med åttende-klassinger var byttet med
gruppetilbud. Argument for dette var at det var faglig
likeverdig, noe det er støtte for i litteratur (6). I videre-
gående skole gjennomføres heller ikke helsesamtaler
med alle som veileder legger opp til. Elevene får her
informasjon om tjenesten og tilbys individuell kontakt,
her prioriteres det å ha en åpen dør for elevene.

Det utføres også en rekke ulike grupperettede tiltak i
skolene. Ofte er dette initiert av interesserte enkeltper-
soner. Oppleggene blir i varierende grad videreført, og
erfaringer blir sjelden oppsummert og formidlet til an-
dre. Det er en stor utfordring å beskrive tjenestens
samlede kunnskap og erfaring på dette området.

Detaljerte veiledere påvirker prioritering i en ressurs-
knapp tjeneste. Tjeneste måles i offentlig statistikk på
slike individrettede tiltak (7). De fastlagte individrette-
de oppgavene som er klart beskrevet er da vanskelig å
prioritere foran det å ha en «åpen dør» for elever som
ønsker og trenger kontakt. Oppgaver som er mindre
tydelig beskrevet, som grupperettet arbeid og arbeid
med skolemiljø prioriteres lavere. Det å bidra til over-
sikt over helseforhold blant barn og unge er svært lite
prioritert. Skal disse oppgavene prioriteres opp må be-
manning være slik at basisprogrammet ikke må priori-
teres bort.

Personell i skolehelsetjenesten
I Bergen var det i 2004 29 helsesøsterårsverk og 4,7 le-
geårsverk knyttet til skolehelsetjenesten. Stillingstallet
har gått noe opp de siste ti år, men det har også elev-
tallet, slik at tilbudet er redusert i denne perioden (Fi-
gur 1). Ressursbruk i skolehelsetjenesten i bydelene
var svært ulik, med opptil 40 prosent forskjeller i til-
gjengelig helsesøstertid pr. elev.

Tilgjengelig tid for skolehelsetjenesten på ulike alders-
trinn er vist tabell 1. Det er i liten grad annet helseper-
sonell enn helsesøstre og leger fast på skolene. Flere
bydeler har ulike helsepersonellgrupper tilknyttet på
prosjektbasis eller i perioder som for eksempel ved res-
sursuker. Seks skoler angir at de har fysioterapeut eller
psykiatrisk sykepleier fast tilknyttet.

Det er ingen normering for kommunenes innsats innen
skolehelsetjenesten. Tjenesten har vært prioritert lavt i
konkurranse med andre deler av kommunal helsetje-
neste over hele landet, slik at sammenligninger med
andre kommuner sier lite om ressursbruk i forhold til
behov og nytte.

En gruppe blant ledende helsesøstre i kommunen gjor-
de et arbeid med å summere tidsbruk til alle oppgaver
som ligger i veiledere for tjenesten. De kommer frem
til at minimumsbehovet er omkring ett helsesøsterårs-
verk pr. 750–1000 elever og ett legeårsverk pr. 5000 ele-
ver, en økning på henholdsvis 16 og tre årsverk i for-
hold til dagens bemanning.

Legen i skolehelsetjenesten
De 4,7 legeårsverkene er fordelt på vel 40 leger. De
fleste bydelene videreførte tidligere avtaler med legene
ved inngåelser av fastlegeavtalene i 2001 og beholdt
småstillinger for leger tilknyttet de enkelte skolene. Ut-
redning og oppfølging av elever med helseproblemer
ble i større grad enn før overlatt til fastlegen, uten at
skolelegene fikk klart tildelt andre oppgaver.

Unntaket var Fana bydel som reduserte legetimer
knyttet til skolehelsetjenesten og i stedet brukte ressur-
sene til å øke helsesøsters tid på skolene. De beholdt en
20 prosent stilling til skoleoverlege på bydelsnivå. Sko-
leoverlegen har en sentral funksjon med å utvikle gode
rutiner for tjenestene i bydelen og være støttespiller for
helsesøstrene. Legen har i liten grad vært ute på sko-
lene. Det ble lagt stor vekt på å gjøre fastlegene lettere
tilgjengelig for helsesøstre og å sikre rask vurdering av
skolebarn med helseproblemer.

Når skolelegene blir ansatt som en følge av at de er
fastleger, er det naturlig nok varierende interesse og
motivasjon for slike oppgaver. Vi gjennomførte en
rundspørring blant skolelegene for å få et inntrykk av
hvordan de opplevde sin plass i tjenesten og hva de
brukte tiden på. 27 av 44 skoler (ca. 60 prosent) derav
22 i barneskolen svarte.
I barneskolen brukt legene 60 prosent av arbeidstiden
til helsekontrollen ved skolestart. 23 av de 27 legens
som svarte hadde avtalte konsultasjoner med elever
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utenom screening og de brukte vel 20 prosent av ar-
beidstiden sin til slike konsultasjoner. Tre av fire deltar
som skoleleger i ansvarsgrupper, mens under halvpar-
ten deltar i tverrfaglig møter som omhandler skolemil-
jø. Vel en tredjedel av legene deltar i undervisning og i
grupper, og dette er oppgaver mange ønsker å delta
mer i. En tredjedel deltar i arbeid med å planlegge sko-
lehelsetjenesten. På spørsmål om hvilke områder de
har mest behov for å øke kunnskaper om, svarer le-
gene oftest psykiske og psykososiale problemer, og fy-
sisk aktivitet og helse.

Skolelegene opplever sin rolle ulikt. 21 prosent mener
de har en selvstendig rolle med stor innflytelse over
egen arbeidssituasjon, mens 35 prosent opplever arbei-
det styrt av andre, 43 prosent angir «både-og». 43 pro-
sent av legene som svarte trives svært godt i jobben, 53
prosent godt, mens fire prosent trives mindre godt.
Grafen under (figur 2) viser hvordan skolelegene opp-
lever samarbeidsforhold i tjenesten:

Legens svar tyder på at mange leger har et positivt for-
hold til skolelegejobben på tross av at den er et ved-
heng til fastlegeavtalen. Dette gir et godt grunnlag for
å jobbe med en videre utvikling av legetjenesten i sko-
lene. Innholdet i legens arbeid er svært ulik og det er
behov for en klarere faglige tenkning omkring hva
skolelegene skal drive med.

Morgendagens skolehelsetjeneste
Meldingen legger som nevnt stor vekt på skolens og
skolehelsetjenestens sammenfallende mål og oppgaver
innen helsefremmende arbeid. Vi ser en stor utfor-
dring for skolehelsetjenesten i å utvikle en rolle som
rådgiver for dette arbeidet i skolen, der tjenesten er
kunnskapsformidler, pådriver og aktiv deltager i sko-
lene ved gjennomføring av tiltak. Det er vist at forank-
ring av helsefremmende arbeid i skolens ledelse er en
kritisk suksessfaktor. Organisasjonsmessige forhold
må vektlegges på ulike nivå, både i kommunens le-
delse innen helsetjeneste og skole og på den enkelte
skole.
Meldingen foreslår å opprette en tverrfaglig overbyg-
ning for skolehelsetjenesten, «Skolehelserådet», som
har som oppgaver:

• holde en oversikt over fagområdet og omsette beste
kunnskap til beste praksis ved å legge føring på tje-
nestene på skolene.

• ha oversikt over skolehelsetjenestens innhold og res-
sursbruk.

• påvirke det faglige innhold i tjenesten, basert på me-
disinsk kunnskap og statlige og kommunale målset-
ninger, blant annet ved kontakt mot fagmiljø i høy-
skoler og universitet.

• utvikle rollen som faglig rådgiver for skolene i opp-
gaven med å utvikle «eit godt fysisk og psykososialt
miljø som fremjar helse, trivsel og læring» i skolen.

• se til at skolehelsetjenestens lokalkunnskap om barn
og unges helse systematiseres og blir bidrag til kom-
munal planlegging, kfr forskriftskrav om kartlegging.

• se til at nye tiltak som settes i gang blir evaluert.
En annen oppgave for et skolehelseråd vil være å hol-
de kontakt med skoleeiere, både offentlige og private,
for å legge et grunnlag i ledelsen for best mulig samar-
beid og samordning på skolene.

På den enkelte skole må det være et samarbeidsforum
mellom helsetjenesten og skolens ledelse, der også sko-
lemiljø skal være fokusert. De aller fleste skoler har
helseteam, men mange steder er det kun individsaker
som tas opp.

Overfor grupper av elever skal skolehelsetjenesten
fortsatt ha en rolle i undervisning og i arbeid med uli-
ke tema sammen med skolenes personale.

Overfor den enkelte elev er hovedsatsningsområdet å
øke helsesøsters tilgjengelighet på skolene slik at hun
blir lettere å finne bak den «åpne dør». Dette vil bedre
tilbud om tidlig hjelp til barn og ungdom med ulike
helseproblem, ikke minst psykososiale problemer. Sko-
lehelsetjenesten kan bidra til å løse en del problemer
sammen med elever og skole, mens andre elever hjel-
pes videre gjennom et nært og godt samarbeid med
andre instanser.

I meldingen tillegges legen en rolle på alle nivå nevnt
over. Innholdet i stillingene bør endres i en mer «sam-
funnsmedisinsk » retning, der fokus endres fra individ
til gruppe og system. Det bør jobbes for at oppgavene
bør fordeles på færre leger i større legestillinger, gjerne
lagt til et «legeteam» på bydelsnivå. Det anbefales at
både helsesøster og skolelege fortsatt har nær skoletil-
knytning. Med sin samlede medisinske kunnskap og
kjennskap til skolens elever gjennom kontakter og sys-
tematisk kartlegging, kan de gi viktige bidrag til å ut-
vikle et godt skolemiljø. Problemer omkring noen ele-
ver, for eksempel i grenseland mellom adferd og syk-
dom, kan lettere forstås av lege som jobber tilknyttet
skolene, og er vanskeligere å ta fatt i fra en fastleges
ståsted.
For å bedre elevers tilgjengelighet til skolehelsetjenes-
ten foreslås det å øke antall helsesøsterårsverk med 10.
Årsverk for leger anbefales uendret, og der ressursene
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FIGUR 2: Hvordan skoleleger opplever samarbeid mellom
ulike grupper i sin jobb i skolehelsetjenesten.
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benyttes bedre ved å beskrive skolelegenes arbeid ty-
deligere, gi legene bedre faglige utviklingsmuligheter
og styrke faglige nettverk.

For å utvikle skolehelsetjenesten anbefales en «erfa-
ringsbank» over ulike tiltak og prosjekter, og å kvali-
tetssikre og samordne innhold i tjenesten ved å oppret-
te arbeidsgrupper på tvers av bydeler rettet mot ulike
aldersgrupper og tema innen skolehelsetjenesten.

Høringsuttalelser
Meldingen har vært til høring hos ulike instanser i
kommunen. Legenes tillitsvalgte går sterkt inn for å re-
dusere bruk av skoleleger etter modellen de har i Fana,
og antyder 30 prosent legestilling i hver av de åtte by-
delene. De mener at ressurser som har vært brukt på
leger i stedet brukes til stillinger for flere helsesøstre.
Skoleoverlegen kan ha en «bakvaktsfunksjon» for alle
helsesøstrene. Samarbeid med fastlegen må styrkes, og
det vektlegges at fastlegene er viktigst for å følge barn
og unge med ulike helseproblemer og nevner særlig
psykisk helse og rusproblemer.

På et åpent høringsmøte med skolelegene kom det
frem noe mer varierende synspunkter på nytte av å ha
legene mer aktivt til stede på skolene. Det kom også
fram tydelige mangler på beskrivelser av arbeidets
innhold, uklare forventninger til skolelegene og mang-
elfull ivaretagelse av skolelegene som kommunale ar-
beidstakere.

Skolene slutter seg klart til vektlegging av felles mål-
setning, men de etterlyser ikke skolehelsetjenesten som
rådgiver i skolemiljøsaker. Det at skolehelsetjenesten
kan gi hjelp til elever med helseproblemer er mer i fo-
kus.

De fleste uttaler seg positivt til et «skolehelseråd», men
det advares mot at det kan bli for byråkratisk.

Den frivillige organisasjonen «New Page» for utsatt
ungdom legger vekt på at skolehelsetjenesten må satse
mer på «informasjon, synlighet, tilgjengelighet og rela-
sjonsbygging».

Hvor ender dette?
Skolehelsemeldingen er nå under forberedelse til vi-
dere politisk behandling, men plutselig dukket det
opp ti nye helsesøsterårsverk på budsjettet for 2006
som følge av budsjettforlik mellom byrådet og deres
nye allianse! Vi kan velge å tro at fokus på skolehelse-
tjenesten gjennom arbeid med og diskusjon omkring
denne meldingen har nådd det politiske miljø.
Det er mer usikkert hva som er den politiske stemning
for skolelegenes videre skjebne. Uenighet i legemiljøet
om hvor mye leger bør trekkes inn skolehelsetjenesten
kan gi dekning for å redusere i denne del av tjenesten.

Det er ingen reell uenighet om at fastlegene bør få det
som fastlegens er, og her vil arbeidet som er gjort i

Fana bydel være nyttig å videreføre i hele kommunen.
Det er heller ingen uenighet om at legen har en plass i
skolehelsetjenesten. Uenigheten går på hvor mye le-
gene skal brukes, og særlig på arbeid i den enkelte
skole. Ønske om å redusere legetid kan sees som en
naturlig konsekvens av at dette er arbeid som kan til-
pliktes. Dette er ikke klart uttalte argumenter under-
veis i sakens gang, men kan vel kanskje ligge bak øn-
sker om å ta bort legestillinger.

Uansett stillingsvolum for leger i skolehelsetjenesten
fremover, må kommunen jobbe for at legestillinger i
forbyggende arbeid blant barn og unge blir faglig at-
traktive. Fagmiljøer innen universitet og høgskolene i
Bergen må utfordres til å bidra i en faglig oppgrade-
ring av dette legearbeidet.

Fastlegene er godt rustet til dette arbeidet gjennom sin
brede kontakt med barn og ungdom. Ved å lokke fram
samfunnsmedisinske talenter som ligger i dvale, kan et
slikt arbeid bli både faglig inspirerende og utfor-
drende. Legene som velger å være «todelte» som sko-
lelege og allmennlege, kan ha intern, gjensidig nytte av
den andre halvdels arbeid.

Ønskene om å ha leger mer aktive i fremmedlegionær-
tjeneste kan ikke være helt på feil spor når en nestor
verd å lytte til, Peter F Hjort, i sine tanker om helsetje-
nestens utfordringer mot år 2030 sier: «Jeg tror at vi
trenger en ny spesialitet som bør hete «ungdomsmedi-
sin». Disse spesialistene kunne engasjere seg i dette
store problemet, i forebyggende arbeid, behandling og
rehabilitering. De må samarbeide med mange, de må
revitalisere skolehelsetjenesten, og de må drive lang-
siktig forskning. Legeforeningen tok et initiativ i 2002,
men det må følges aktivt opp» (8).
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ETTERSKRIFT:
Etter at denne artikkelen ble skrevet, har skolehelsetjenesten
vært opp som sak i bystyret i bergen. I denne saken 
(link: www.bergen.kommune.no/bksak/) vedtok bystyret mål
og strategier for skolehelsetjenesten.
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Jeg startet som skolelege i 2003. Da jobbet jeg i en tre-
delt stilling mellom Sandbakken barne- og ungdoms-
skole og Hafslund ungdomsskole.

Det første som slo meg var hvor forskjellige disse ar-
beidsplassene var. Det fantes ingen fastlagt struktur på
jobben jeg skulle gjøre. Den var mer eller mindre sub-
jektivt definert av den helsesøsteren jeg skulle jobbe
sammen med. Jeg hadde også følelsen av at de for-
skjellige helsesøstrene tråkket forsiktig rundt meg for å
finne ut hva slags lege de hadde med å gjøre, og hvilke
oppgaver jeg måtte ønske å utføre. Dette var nok be-
tinget av forskjellige kollegaer som hadde vært der før
meg, og deres spesielle ønsker om hvordan deres ar-
beidshverdag i skolehelsetjenesten skulle være.
På barneskolen ble jeg bedt om å gjøre noen enkle før-
skoleundersøkelser som hver for seg kun tok fem til ti
minutter. Dersom det gjaldt henvisninger til psykiatri-
en så ble det lagt et søknadsskjema foran meg som jeg
«bare» skulle signere. Problemstillingene var allerede
definert av helsesøster og skjemaet ferdig utfylt. Grun-
nen til dette var at slik hadde tidligere kollegaer øn-
sket det. Da ble det mer tid til avislesning. Hun virket
lei av å hele tiden måtte forholde seg til forskjellige le-
ger med forskjellige ønsker.

På ungdomsskolen var det heller ikke definert særlig
med arbeidsoppgaver. Jeg skulle fortelle noen tenå-
ringsjenter om hvorfor det var lurt å tenke seg om
rundt det meste som er «syndefullt», så var det meste
av dagen unnagjort.

Det var i og for seg behagelig å ha en slik«fridag» midt
i en stresset allmennpraktikeruke. Men, undergravde
jeg ikke mitt eget fagfelt ved å la andre definere min
legejobb?

Jeg fant etter hvert ut at jeg måtte forsøke å gi disse da-
gene innhold i forhold til mitt fag.

Så jeg tenkte jeg kunne forsøke å formidle en del hold-
ninger i rollen av å være lege. Jeg valgte så «røyking»
som første tema. I og for seg et tema helsesøster også
snakket med elevene om, men det har faktisk fortsatt
tyngde det man uttaler seg om som lege (på tross av
hva VG eller Dagbladet måtte ønske).
Hvem snakker best til ungdom? Jo, mitt svar er ung-
dom. Derfor ba jeg lærerne i hver klasse plukke ut for-
skjellige typer elever i klassen som ønsket å være med

i en helsegruppe på skolen. Kvikke sjeler forstod raskt
at dette kunne innebære undervisningsfri, og derfor
manglet det ikke på frivillige. Vi møttes så i plenum
for å diskutere røyking og legge opp en strategi for
fremvisning. Elevene var meget engasjerte, også de
som røyket selv.

Ikke bare ble de fleste sterke antirøykere, men de fikk
også god trening i å snakke til større forsamlinger.
Noen av de røykende elevene sluttet med det, og noen
foreldre hadde fått så hatten passet over frokostbordet
og valgte å slutte de også. «You can’t win ’em all»,
men mange fikk mye positivt ut av dette, og da spesi-
elt skolelegen, som følte han gjorde noe nytte for seg.

Dette er en arbeidsform jeg kan anbefale for kollega-
ene. Det er selvfølgelig like mange ønsker og meninger
på dette som det finnes allmennpraktikere (kjenner jeg
min egen stand rett). Man bør jo også trives med å job-
be med ungdom. Men jeg tror det er viktig å komme
tidlig på banen for å definere sin egen faglige rolle i en
slik jobb. Ellers blir man for andre nærliggende yrkes-
grupper en «kommunal leilending» som må stå med
lua i hånda og bli fortalt hva man skal gjøre.

Helsesøster virket å foretrekke at jeg selv tok initiativ
til den jobben jeg hadde lyst til å gjøre. Man kan jo
selvfølgelig spørre om det var en helsesøsterjobb jeg
gjorde. Men dersom legerollen ikke skal utviskes totalt
må vi bruke utdannelsen vår i en slik jobb. Det kan jo
være at helsesøstre har tatt over en oppgave som tidli-
gere var legens!

Jeg tenker at det er like mange meninger som det fin-
nes skoleleger i forhold til hvilke arbeidsoppgaver vi
bør og ikke bør gjøre. En ting er ihvertfall sikkert at vi
er der for å gjøre en jobb, så får vi forsøke å gjøre noe
som virker meningsfult for oss og de elevene vi møter.

Kenneth Gutterup
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«Amund og Eva skapte eplene også.
Spesielt oppe i Hardanger.»

Fra boken: 
«Kjære Gud jeg har det godt ...»
Av Unni Lindell



–––––––––––––––––––––––––––––––
Av skolelege Siren Haugland
–––––––––––––––––––––––––––––––

Kroppsøving er en del av lærepla-
nen i skolen, og i likhet med andre
fag må elevene ha bestått for å få
vitnemål fra videregående skole.
Undersøkelser viser at flertallet av
elevene deltar i og trives med
kroppsøving, men 10-25% mistri-

ves i faget (Sosial- og helsedirektoratet 2003). Noen læ-
rer i skolen at ’fysisk aktivitet er ikke noe for meg’, og
etter videregående planlegger de aldri å delta i noe
som ligner kroppsøving igjen. 

En gruppe elever har stort fravær fra kroppsøvingsti-
mene, eller er ikke til stede i det hele tatt. Denne grup-
pen som ikke får karakter i kroppsøvingsfaget er svært
interessant både for skolen og helsetjenesten. Skolen
har et lovpålagt krav om å gi tilpasset undervisning til
alle elever, og videregående skole har en særskilt vik-
tig funksjon ved å tjene som springbrett til utdannelse
og deltakelse i yrkeslivet. Gjennom Opplæringsloven
kap. 9a har skolen også fått et definert ansvar for helse
og trivsel, i tillegg til læring. 

På landsbasis er det ca. en av fem elever som ikke opp-
når vitnemål fra videregående skole i løpet av fem år
etter at de slutter på ungdomsskolen (Statistisk sentral-
byrå). Frafall varierer i betydelig grad mellom skoler,
og yrkesfaglige studieretninger har større frafall enn
de allmennfaglige. Årsakene til frafall er selvsagt
mange, men ofte dreier det seg om sammensatte pro-
blemer. Uten vitnemål fra videregående skole vil pro-
blemene oftest bli større, og minske muligheten for å
komme inn på arbeidsmarkedet. For noen elever er en-
keltfag årsak til at de ikke lykkes i skolen, og for en
gruppe elever er kroppsøving det faget de ikke får ka-
rakter i.

For helsetjenesten er gruppen som har fravær og frafall
i videregående skole svært viktig, fordi de ofte har
vansker som kan behandles eller overvinnes om de får
hjelp til rett tid. Selv i videregående skole er det fort-
satt mange som har diagnoser som ikke er stilt, som
ADD/HD og lese-skrivevansker, eller tilstander som
har oppstått i ungdomstiden, som psykiske lidelser el-
ler muskel-skjelettplager. For helsetjenesten er derfor
fravær en viktig markør, som kan gi mistanke om at
eleven har vansker med å fungere i sin hverdag
(Haugland 2004a). Også i forhold til skolens mål om

læring er fravær en viktig markør, og gymtimer er for
mange det første faget de får problemer med, blant an-
net fordi det å være fysisk aktiv krever et visst over-
skudd. I gruppen som ikke klarer å gjennomføre
kroppsøvingfaget har noen skader som gir problemer
en kortere periode, mens andre har mer langvarige
vansker. Felles for elever som ikke deltar i kroppsø-
ving er at de, med svært få unntak, ville ha minst like
stor nytte av fysisk aktivitet som andre elever (Haug-
land 2004b).

Kartlegging av fravær – et eksempel
Skolehelsetjenesten ved Årstad videregående skole har
i flere år samarbeidet med skolen om å kartlegge fra-
vær på en systematisk måte, for å kunne bidra til felles
tiltak som kan øke antallet elever som kommer ut av
skolen med et vitnemål. Slike tiltak er en viktig del av
det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og en
gylden anledning til samarbeid mellom skolen og hel-
setjenesten om felles mål. 

Årstad videregående skole er lokalisert nær Bergen
sentrum, og er i dag en av landets største videregå-
ende skoler med vel 1400 elever, og ca 270 ansatte. De
fleste studieretningene er yrkesfaglige. En relativt stor
andel elever har minoritetsbakgrunn, og ca 150 elever
er hybelboere hvert år. Skolen har også undervisning
for grupper av elever med spesielle behov. 

I arbeidet med å kartlegge fravær og planlegge og
iverksette tiltak har vi brukt HEMIL modellen (Samdal
2004). Denne modellen kan synliggjøre viktige proble-
mer og ressurser, og på hvilke felt en kan oppnå ge-
vinst, noe som er spesielt viktig på en stor skole med
mange involverte.

En gjennomgang viste at en gruppe elever ikke fikk
vitnemål fordi de manglet karakter i kroppsøvingsti-
mene. Noen av disse elevene hadde heller ikke hatt
gym i ungdomsskolen. Skolen og helsetjenesten beslut-
tet derfor å samarbeide om alternativ kroppsøving for
elever med stort fravær eller vansker som gjør det van-
skelig å delta i ordinære kroppsøvingstimer. 

Planlegging: 
Planlegging av tilbudet om alternativ kroppsøving har
vært et samarbeid mellom kroppsøvingslærere, helse-
søster og skolelege, med lærerne som hovedansvarlige.
Gruppen hadde fullmakt fra daværende rektor. Vi
samarbeidet også med elevinspektør og rusforebyg-
gende team i planleggingsfasen. Skolehelsetjenesten

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

52

S K O L E H E L S E T J E N E S T E

Kroppsøving som springbrett til samarbeid
Et eksempel fra Årstad videregående skole, Bergen



har senere fortsatt arbeidet med å utvikle tilbudet, i
samarbeid med de to lærerne som har hatt ansvar for
undervisningen som første gang ble etablert for 2-3 år
siden.

Ideelt sett skal alle elever få tilpasset undervisning
både i kroppsøving og i andre fag. 
I videregående skole har kroppsøvingslærerne som re-
gel høy fagkompetanse, og de kan derfor i større grad
enn på lavere trinn skreddersy et opplegg for enkelte-
lever. Det er likevel vanskelig å bruke mye tid på sam-
tale og tilbakemelding til enkeltelever i ordinære klas-
ser, fordi resten av klassen da står uten et tilbud. Etter-
som kroppsøvingslærerne har timer med alle elevene,
er det også vanskelig å bli godt kjent med alle, og få
oversikt over hvilke vansker de enkelte har. Verken for
elevene eller lærerne er det heller ikke alltid ønskelig
at lærerne har detaljert kunnskap om ulike vansker. 

Gjennomføring:
Skolen har de siste 2-3 årene satt av midler til to ekstra
kroppsøvingstimer per uke for få til et tilbud om alter-
nativ kroppsøving. Det er viktig å poengtere at under-
visningen er i tråd med læreplanen, slik at elevene del-
tar i alle aktiviteter som kreves på hvert enkelt trinn,
med kyndig instruksjon fra faglærer. Det er altså ikke
snakk om noen ’light versjon’ eller å gå en rolig tur på
egenhånd. Forskjellen fra ordinære timer er at elevtal-
let som oftest er litt lavere, og at øvelsene og innholdet
i timene i større grad skreddersyes til gruppen. 

En rekke psykiske vansker henger for eksempel sam-
men med problemer med koordinasjon og balanse,
angst for baller eller nær kroppskontakt. I andre klas-
ser kan kjønnsfordeling i egen klasse være hovedpro-
blemet,- om du er eneste jente på murerlinjen kan det
for eksempel bli vel tøft for noen. For andre kan pro-
blemer i tilknytning til avkledning og dusjing være år-
sak til fravær fra gym, for eksempel ved spiseforstyr-
relser eller etter seksuelle overgrep. Kulturelle forskjel-
ler kan også gjøre kroppsøving vanskelig for noen.
Målet i alternativ gym er å bli tryggere på aktiviteter
som tidligere har vært vanskelig, og ikke minst finne
frem til aktiviteter der eleven opplever mestring.

Elever som deltar har forståelse for at noen kan ha be-
hov for spesielle øvelser, og at gruppen i større grad
enn i ordinære timer må ta hensyn til medelevenes
vansker ved valg av aktiviteter. Noen elever deltar i al-
ternativ gym en periode, og går så tilbake til ordinære
timer. Rent praktisk har timene vært lagt etter ordinær
skoletid, på en ukedag da alle elevene slutter tidligere
enn vanlig. Elever som er tatt opp som deltaker i alter-
nativ gym får fritak fra andre kroppsøvingstimer. 

Fra skoleåret 2005/06 har helsesøster vært til stede i ti-
mene som deltaker – i treningsklær! 
Bakgrunnen for dette var å kunne støtte elever med
vansker som er kjent for henne, og knytte kontakt med

elever med ulike vansker som ikke alltid selv søker
helsetjenesten – for eksempel gutter med psykiske
vansker. Elever med behov for samtaler kan gjøre av-
taler med helsesøster etter timen. Dette samarbeidet
har vist seg å være viktig både for lærer og helsesøster
– og ikke minst for elevene. Lærerne har selvsagt det
faglige ansvaret for undervisningen. 

Gevinst:
Samarbeidet med lærerne har gitt oss i helsetjenesten
viktig kunnskap om kroppsøvingsfaget, og om hvor-
dan elever med ulike vansker fungerer i ordinære ti-
mer. Ikke minst har tilbudet bekreftet at elever med
vansker kan oppleve kroppsøvingsfaget som positivt,
ofte med relativt liten grad av tilrettelegging. Helsetje-
nesten har kunnet bidra overfor lærerne med kunn-
skap om ulike helseproblemer og psykisk helse, og om
hvordan ulike sykdommer og tilstander påvirker mu-
ligheten og behovet for fysisk aktivitet. Samarbeidet
med kroppsøvingslærerne og skolens ledelse om dette
har blitt svært viktig for oss i helsetjenesten, og vi har
også fått positiv tilbakemelding fra skolen. I skoleåret
2005/06 var det i alt 20 elever som gjennomførte og
fikk karakter i alternativ gym. Det er sterkt for lærer
og helsesøster å oppleve den 18-årige gutten som sier
at han for første gang i sin skolegang har likt og mes-
tret kroppsøvingsfaget!

Konklusjon:
Kroppsøving er et viktig fagfelt i skolen, der deltakelse
er nødvendig for å få vitnemål fra videregående skole.
Faget er spesielt viktig for elever som har ulike helse-
problemer eller ikke opplever å mestre fysisk aktivitet.
Elever som lærer å trives med fysisk aktivitet vil opp-
nå en stor helsemessig gevinst i ungdomstiden, og vil
også ha større sannsynlighet for å være aktive i voksen
alder. Samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten
om alternativ gym er et eksempel på tiltak etter en sys-
tematisk satsing, for å nå felles mål om læring, trivsel
og helse. Samarbeid om kroppsøving kan også tjene
som springbrett for samarbeid også på andre områder.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Olav Rune Øverland, Leder av FAU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ved hundreårsjubileet for unionsoppløsningen
i 1905 valgte Mjølkeråen skole å rette blikket
både bakover og framover. Det historiske 
perspektivet ble ivaretatt gjennom skolens 
jubileumsforestilling 7. juni 2005, mens en hel
skoledag i februar ble viet fremtiden. Inspirert
av John Lennons vakre Imagine forestilte ele-
vene seg hvordan vi vil ha det i 2020, og pre-
senterte sine fremtidstanker for foreldrene.
Disse tankene er nå skrevet ned og er blitt til
Tenk om …

Tenk om dagen var godt planlagt av en styringsgrup-
pe, som bestod av rektor, lærere og representanter fra
foreldrene. Fra foreldrenes perspektiv var det ønske
om en dag hvor barn, skolen og foreldrene fikk kunn-
skap, erfaringsutveksling og noe å tenke på!

Tenk om … boken er bygget opp rundt temaene; hvor
skal jeg bo?, Hva skal jeg bli?, Hva gjør jeg i fremti-
den?, Mjølkeråen i 2020, Bergen – den beste byen å bo
i! Jeg håper det blir fred i verden.

Tenk om dagen hadde en felles start for alle klassene i
gymsalen. Påfølgende arbeid i klassene var godt forbe-
redt av lærerne. Resultatet av arbeidet ble satt sammen
klassevis og dannet utstillingen av barnas tanker om
fremtiden som ble utstilt i gymsalen på et arrangement
for foreldre om kvelden. Konkrete eksempler fra bar-
nas arbeid ble fremhevet og satt i perspektiv. Det var
også god tid for foreldre å gå rundt å lese arbeidene
som var gjort i klassene.

I et større perspektiv er barns tro og håp om fremtiden
de fundamentale kreftene som vi som voksne må moti-
vere både i nærmiljø, i vår by, i Norge og i holdninger
til resten av verden. 

Utstillingen gav svært gode eksempler på barnas tan-
ker om forskjellige tema i et fremoverskuende per-
spektiv. Alle som var med på arrangementet så med
en gang at det materialet som var skapt måtte bevares
og videreutvikles. Skolens biblotekar Randi Myklestad
har som redaktør for Tenk om … boken på en utmer-
ket måte foredlet materialet og inntrykkene fra dagen. 

Tenk om … boken forsøker å vise hvor tenkende våre
barn er, og at de allerede har utviklet ganske dype
forestillinger om hva fremtiden kan bringe. Dette gjel-
der for så forskjellige forhold som fra nærmiljøet rundt
skolen til større spørsmål om miljø og internasjonale
forhold. 

Tenk om … boken bør skape glede og inspirasjon langt
utover Mjølkeråen skole. Boken forteller noe om hva
som skal komme fra dem som skal lage fremtiden. Selv
om barna har både redsler og er usikker på mye, er bo-
ken først og fremst et inspirerende bilde på glede og
fremtidstro.

For foreldre håper vi boken vil bidra til både ettertan-
ke og humor og ikke minst styrker troen på våre barn
for foreldre og andre som jobber med barn langt ut-
over Mjølkeråen skole.

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

54

S K O L E H E L S E T J E N E S T E

Barns fremtidstanker
– Tenk om boken … fra Mjølkeråen skole



Med boken ”Tenk om …” øn-
sker Mjølkeråen skole å bidra
til en positiv fremtid og at barn kan hjelpe barn. Boken
kan kjøpes fra skolen for kr. 100. Pengene går til Chil-
dren At Risk Foundation (C.A.R.F.) for å hjelpe gate-
barn i Brasil. Bøker kan bestilles ved å sende en e-post
til rektor Ragnhild Fosheim (ragnhild.fosheim@ber-
gen.kommune.no).

God lesning.
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Tenk om … i første klasse siste avsnittet, skrevet
av lærer Gunvor Gundersen



–––––––––––––––––––––––––
Psykologspesialist Bjørg Grova,
Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse, Halos, Uni-
versitetet i Bergen/Nic Waals In-
stitutt, Lovisenberg Diakonale
Sykehus

–––––––––––––––––––––––––

Innledning
Helsesøster er som regel den første instansen trette
småbarnforeldre henvender seg til med bønn om hjelp
for barnets søvnproblemer. Da har de oftest strevd en
god stund på egenhånd og fulgt mange råd gitt av
venner, andre småbarnforeldre, mødre og svigermø-
dre; de har lest blader og bøker fulle av ekspertutta-
lelser. Kanskje virket rådene en kort stund, så var det
like ille. Nå ønsker de seg profesjonelle råd fra en ek-
spert de stoler på og det må være råd som virker med
egen gang, for nå orker de ikke mer! Ofte føler de seg
mislykte som foreldre, noen så sterkt at de er depri-
merte, parforholdet kan være tynnslitt og konfliktfylt,
og foreldre–barn forholdet kan være belastet i så stor
grad at det preges av ambivalens og avvisning. Alt
dette kan være konsekvenser av langvarig avbrutt
søvn hos barn og foreldre, samtidig er slike forhold i
en del tilfelle årsaker til søvnvanskene, eller de virker
som opprettholdende faktorer i et etablert uheldig
mønster.

Antakelig vil mange helsesøstre kjenne et blaff av av-
makt i slike rådgivningssituasjoner. De kan gi forslag
til gode og utprøvde tiltak, men får høre at dette har
foreldrene prøvd før uten at det nyttet, eller de ser at
søvnvanskene er en del av et større og sammensatt
mønster av sosiale vansker, samspillsvansker og pro-
blemer hos barnet eller foreldrene.
Noen foreldre går ut døren takknemlige for råd de vil
prøve ut, men returnerer til neste avtale med beskjed
om at heller ikke dette nyttet. Nærmere utspørring kan
raskt gi informasjon om at forsøkene var halvhjertet
gjennomført. Motivasjonen for endring kan synes mer
knyttet til holdningen ”ta dette problemet fra meg”
enn til realistisk syn på at stor egeninnsats er nødven-
dig for å få bukt med problemene. Forholdet til en
eventuell kortvarig bruk av søvninduserende medika-
menter kan også være problematisk. Vi vet at for noen
kan dette være et godt tiltak dersom medisinen benyt-
tes som foreskrevet. Ofte blir den imidlertid adminis-
trert ”av – og – på” slik at den ikke får tilstrekkelig vir-

ketid. Mange foreldre får skyldfølelse av å medisinere
sine barn for søvnvansker, og medisiner virker heller
ikke for alle barn eller for alle typer vansker.

Felles for de fleste tiltak vi har tilgjengelig i behandling
av søvnvansker hos barn, er at de involverer atferdsen-
dring både hos foreldre og barna, at det som regel kre-
ves systematisk innsats av foreldrene for å få dette til,
og at det tar tid før de virker. 

På noen helsestasjoner er søvngrupper et godt tilbud
til en del foreldre i tillegg til individuell rådgivning,
men heller ikke dette passer for alle. Samarbeid med
helsestasjonslege og fastlegen er selvsagt der det kre-
ves innsats utover rådgivning. Andre steder er det eta-
blert psykologtjeneste som kan bistå med hjelp ved
mer sammensatte vansker. 
Uansett hvor nødvendige andre hjelpeinstanser kan
være, er helsesøster nøkkelpersonen i arbeidet. Hun
møter foreldrene over tid og vinner deres tillit, hennes
observasjoner og spørsmål avdekker hvor skoen tryk-
ker, og ikke minst, møter hun dem midt i deres daglige
strev med å få familien til å fungere. Slik sett får hun
også rollen som kulturbærer gjennom å vise foreldre
hvordan barneomsorg foregår i vår kultur.

Jeg har samarbeidet med helsesøstre gjennom mange
år i min praksis som klinisk barnepsykolog, og fått stor
respekt for hvor sammensatt og viktig denne yrkesrol-
len er. Det har også gitt refleksjoner omkring nødven-
digheten av å formidle sentral kunnskap fra eget fag-
område videre til de som står i første linje til å hjelpe.
Min erfaring med søvnbehandling av barn og unge,
strekker seg over flere tiår. Rammebetingelsene for å
drive med dette arbeidet, er selvfølgelig annerledes i
en 2.linje tjeneste med henviste barn og familier. Erfa-
ringene fra arbeidet kan likevel være nyttige for andre.
I tillegg har jeg holdt meg løpende oppdatert om både
basal og klinisk søvnforskning om barn (se referanse-
listen), og jeg har sammen med en kollega som er tvil-
lingforsker (dr.philos Anne Mari Torgersen ved Uni-
versitetet i Oslo), drevet flere forskningsprosjekter om
søvn hos tvillinger. 

Jeg har gitt denne artikkelen tittelen ”Døgnvillhet som
diagnose?” med undertittelen ”Kliniske erfaringer fra
psykologisk søvnbehandling av små barn”. Mitt ho-
vedfokus er at arbeid med døgnrytmeforstyrrelser kan
være en innfallsport til bedring av en rekke søvnpro-
blemer hos barn. Spørsmålstegnet signaliserer at døgn-
villhet kanskje burde sees som en egen diagnostisk ka-
tegori, noe utover det som vanligvis går under beteg-
nelsen ”døgnrytmeforstyrrelser” – som referer til per-
soner med en indre døgnrytme som går utover 24 ti-

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

56

DøgnDøgnvill som diavill som diagnose?gnose?
Kliniske erfaringer fra psykologisk søvnbehandling med små barn



mer. Under spørsmålet ligger et nytt spørsmål – en un-
dring om vi trenger denne diagnosekategorien mer nå
enn før fordi det ”døgnåpne samfunn” kan ha gitt oss
flere døgnville småbarn? Dette spørsmålet kan ikke be-
svares uten systematiske undersøkelser og må derfor
forbli på undringsplanet, men kan være der som en
tankevekker. 

Formålet med artikkelen er å dele noen kliniske erfa-
ringer fra søvnbehandling av små barn. Arbeidsmeto-
dikken illustreres med en kasusbeskrivelse.
Når jeg referer til ”små” barn, er det gruppen 0–5 år
som omtales, med spesielt fokus på første og andre le-
veår. Opplegget jeg beskriver, har jeg likevel med til-
lempninger, anvendt både på større barn og ungdom-
mer med godt resultat. Jeg har også behandlet voksne
for døgnvillhet og fått rapporter om bedret nattesøvn.

Jeg vil videre i artikkelen kort beskrive de vanligst
forekommende søvnproblemer hos små barn, før jeg
nærmere beskriver reguleringsvansker, døgnrytmefor-
styrrelser og døgnvillhet som fenomen. Kartlegging og
behandling av slike vansker er hovedfokus. Terapeu-
tiske utfordringer i arbeidet er gitt et eget avsnitt.
Underveis vil en kasusbeskrivelse som er anonymisert
og sammensatt av flere saker slik at den ikke er identi-
fiserbar, benyttes som illustrasjon. 

Vanlige søvnproblemer hos små barn
De hyppigst forekommende søvnproblemene i sped-
og småbarnalder er som kjent problemer med nattlige
oppvåkninger og innsovning. Forekomsttall fra andre
land varierer fra 20–40 % hos sped- og småbarn (Carr,
2006; Mindel & Owens, 2003; Stores, 2001). Vi mangler
pålitelige tall fra større undersøkelser i Norge. Antake-
lig har de samme størrelsesorden, avhengig av hvor
streng definisjonen på søvnproblemer er og hvem som
rapporterer. For noen familier er det selve leggesitua-
sjonen eller overgangen fra aktivitet til nedroing og
innsovning som er utfordringen. Dette viser seg tyde-
lig rundt halvannet til toårsalderen når separasjon er et
eget utviklingstema, og barnet samtidig utvikler evnen
til abstraksjon – det kan forestille seg at foreldrene gjør
ting uten dem, noe som kan lede til heftige protester
ved adskillelse. Mange som tidligere ikke hadde pro-
blemer i denne situasjonen, får det akkurat i denne ut-
viklingsfasen. Som regel forsvinner disse aldersrelater-
te problemene ganske snart dersom foreldrene er i
stand til å takle dem rimelig fornuftig,etablerer et godt
nedroingsrituale, ikke gir etter for langtrukne av-
skjedsscener på sengekanten og følger barnet tilbake til
sengen dersom de står opp. Et kosedyr i armkroken –
et såkalt ”overgangsobjekt” – hjelper mange barn til å
føle seg mindre ensomme når foreldrene forlater rom-
met. Ved denne alderen sees det tydelig om barnet har
utviklet gode rutiner for egen nedroing (kalt ”self-so-
othing” i søvnlitteraturen). Hvis disse ikke er etablert,
kan barna læres å finne sin egen metode for å bli rolig.
Foreldrene må la barna være i fred lenge nok til at de
kan finne sin egen metode, og ikke gripe inn for tidlig.

De kan vise barna (gjerne gjennom en liten lek med
”annen-hver-gang”) at det hjelper å snuse på en ”sut-
teklut”, kose med en dynesnipp eller et kosedyr, ha
noen få leker i sengen, ”lese bok” eller liknende. De
fleste barn finner spontant fram til slike nedroingsme-
toder. Gjentakelsens kraft er meget stor, så det må ut-
vises respekt for ritualene, men de bør ikke utvides i
omfang.
Innsovningsvansker både hos store og små, handler til
syvende og sist om problemer med å regulere egen
fysiologiske aktivering. Den kan ikke være over et
visst nivå for at søvnen skal inntre. Riktignok har vi
alle sett eksempler på barn som brått faller i søvn midt
i en skriketokt eller sovner mens de er i gang med tur-
boaktivitet. Dette er som regel desperate forsøk på å
holde seg våkne gjennom aktivitet, mens de egentlig er
svært trette. Full aktivitet med løping og skrål like før
sengetid er lett gjenkjennbare forsøk på å forlenge da-
gen hos et trett barn! Aktivitet som svar på tretthet er
et vanlig forekommende fenomen både hos barn og
voksne og bør alltid tas i betraktning når uro hos barn
er et problem. ”Hyperaktivitet” kan være maskert
søvnmangel. Samtidig vet vi at problemer med til-
standsregulering, avbrutt og mangelfull søvn, kan
være relatert til mange ulike tilstandsbilder som
ADHD, autisme og andre gjennomgripende utvik-
lingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser o.a. Da vil
det imidlertid alltid være andre symptomer i tillegg
som viser seg i mange andre situasjoner enn i legge- og
innsovningssituasjonen.

”Reguleringsvansker” er en betegnelse som benyttes
om et vidt spekter av problemer, selv om det egentlig
er en definert diagnostisk tilstand med egne kriterier
innenfor visse diagnosesystemer (DC: 0–3 er et eksem-
pel). Selve betegnelsen sier noe om problemer med å
regulere sin egen fysiologiske tilstand slik at den indre
tilstanden tilpasses den ytre situasjonen på en optimal
måte. Barn med reguleringsvansker vil vise disse i
mange situasjoner – de vil ha problemer med å roe seg
ned ved innsovning, de strever på overgangen fra
søvn til våkenhet og klarer overgangen fra høy til roli-
gere aktivitet dårlig. De trenger mye støtte fra omgi-
velsene for å få til reguleringen, må ha uvanlig mye
trøst før skriking gir seg, langt leggerituale, forsiktig
vekking, osv. Ofte kalles dette barn med ”vanskelig
temperament”. De befinner seg i gruppen på ca. 20 %
som ved ettårsdagen ennå ikke klarer å sove gjennom
natten, noe 70 % av spedbarna klarer allerede ved tre
mndrs. alder (Ursin, 1996). 

Årsakene til reguleringsvansker er mange og sammen-
satte og kan være alt fra barn i biologisk risiko fra pre-
og perinatale forhold,til barn med allergier, utviklings-
forstyrrelser, astma og kolikk – alle vil ha problemer
med overgang til søvn og med å vedlikeholde søvnen
slik at den forblir sammenhengende.
Psykologiske forhold som disponerer for søvnvansker
er dårlig mor barn samspill, hypersensitivitet eller eng-
stelse hos barna, angst eller depresjon hos mor, barn
utsatt for traumer og overgrep eller vedvarende
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psykologiske belastninger og dårlige sosiale forhold.
Kort sagt vil alle de faktorer vi kjenner som risikofak-
torer i utvikling av dårlig mental helse, også bidra til å
forstyrre søvnen. Forstyrret søvn vil igjen påvirke både
oppmerksomhetsfunksjoner og kognitiv og sosial ka-
pasitet hos barna, og gjøre dem mindre i stand til å
fungere optimalt i samspill med andre. Slik etableres
uheldige spiraler. 

Det er nødvendig å knytte noen kommentarer til nattli-
ge oppvåkninger og amming. Både i hyppighet av am-
ming og i varighet av ammeperioden ligger vi i ver-
denstoppen. Det er mye som tyder på at ammebarn
våkner oftere enn flaskebarn (Ferber & Kryger, 1995).
Egen forskning viser at dette også gjelder for tvillinger
(Grova & Torgersen, 2003). Amming er like fullt foren-
lig med god nattesøvn for både mor og barn dersom
det over tid etableres en fast måltidsstruktur med ny
innsovning, heller enn at brystet benyttes som ned-
roingsstrategi. Gjennom de tre første månedene med
selvregulering vil det for de fleste etableres en rytme
med noe mer faste måltider. Å legge barnet til brystet
hver gang det våkner eller klynker i halvvåken til-
stand, blir et udifferensiert svar på ulike behov. Ca. en
gang i timen er spedbarnet i en overgangsfase mellom
dyp og lettere søvn, helt opp mot våkenhet (fra ca. fire
års alder er syklusen på ca. 90 minutter som hos voks-
ne). I denne overgangen er det lett å våkne. Bevegelse
og klynking forekommer ofte. Dette får en del mødre
til å tro at barnet er våkent og ved å gripe inn da, kan
de komme til å vekke barnet systematisk ca. en gang i
timen. Legges det til brystet, vugges eller berøres, eta-
blerer dette raskt en (u)vane med ytre støtte som nød-
vendig hjelp for å komme videre i søvnsyklusen.
Det rapporteres fra søvnlitteraturen at søvnproblemer
forekommer hyppigere hos førstefødte enn hos senere
fødte barn – noe som stemmer godt med klinisk prak-
sis. Muligheten for å få rom til å utvikle egne ned-
roingsrutiner øker nok med plass i søskenrekken.

Langt de fleste søvnproblemer hos små barn er likevel
ikke symptomer på alvorlige forstyrrelser (Stores,
2001). Riktignok viser også en del av disse seg som
problemer med å regulere egen tilstand ved innsov-
ning om kvelden og etter nattlige oppvåkninger, men
andre handler mest om at søvnen ikke finner sted på
forventet tid og sted i forhold til våre kulturelle og fa-
miliære normer. Søvnkvaliteten behøver ikke være
dårlig og total søvnmengde i løpet av døgnet kan være
tilstrekkelig. Vaner er et nøkkelord. Ofte er det forel-
drene som utvikler dårlig søvnkvalitet, ikke barna! De-
res dypsøvnfaser der kroppen virkelig henter seg inn
uforstyrret av drømmer og muskulær aktivitet, der
den rolige pust og langsomme hjerterytme lar hvilen
være hovedsaken, forstyrres natt etter natt av iltre bar-
neskrik med budskap om handling: mat, tørr bleie,
oppmerksomhet, snu meg rundt, gi meg sutten – NÅ!
Eller midt i drømmesøvnen, REM-fasens eventyrlige
verden der vårt indre liv ikke kjenner noen begrens-
ninger og alt kan skje – igjen og igjen må drømmen
vike for realitetene, et sint,krevende eller kanskje bare

halvsovende elsket barn som gir seg tilkjenne med øn-
ske om litt bekreftelse på at foreldrene er i nærheten og
passer på? Konsekvensene av langvarig forstyrret nat-
tesøvn eller slitsomme kvelder med altoppslukende ri-
tualer for å få podene i søvn, kan være meget store og
uheldige for hele familien. Jeg har mer enn en gang
hørt skilte foreldre si at ekteskapet som kanskje har
vart en del år, egentlig sprakk da deres småbarn holdt
dem våkne natt etter natt. 
Så hva kan vi gjøre for å hjelpe? Hvor kommer døgn-
villheten inn?

Jeg har arbeidet klinisk med alle typer søvnvansker
hos barn. Min erfaring er at dersom vi hjelper barn til
en god døgnrytme, letter dette ofte andre vansker, selv
om andre intervensjoner ofte er nødvendige i tillegg.
Målet er å finne fram til en døgnrytme som både tar
hensyn til barnets egen tilstand og de familiære og so-
siale rammene barnet lever i. Skal målet nås, er en kon-
kret kartlegging av problemene grunnleggende for å
forstå sannsynlige årsaker og opprettholdende fakto-
rer. Intervensjonene vi velger å prøve ut, må ha denne
forståelsen som basis.

Kartleggingsmetoder
Vanlig anamnese er første trinn i kartleggingen. I til-
legg trengs en detaljert søvnanamnese. Den bør inne-
holde opplysninger om hva slags søvnproblemer bar-
net har, hvor lenge de har vart og hvor ofte de fore-
kommer. Det er viktig å kartlegge hva de har forsøkt
og hvordan dette har virket. Hvem som gir råd kan
også være nyttig å vite noe om. Et nøkkelspørsmål er å
spørre dem hva de selv tror problemene kommer av
eller henger sammen med. Svarene her gir en peke-
pinn om de har urealistiske forventninger til hvor mye
og hvor sammenhengende barnets søvn skal være, om
de bekymrer seg for om noe er galt med barnet eller
om de tar en uforholdsmessig stor andel av ansvaret
på seg selv med mye skyldfølelse. Konsekvenser for
samliv og familieliv må kartlegges, barnets sovested,
rutiner knyttet til innsovning, dagsøvn, rytmer og ritu-
aler knyttet til søvn etterspørres. Få med noen spørs-
mål om foreldrenes egen søvn nå og tidligere, også
under oppveksten, og spør om det er andre i familien
som har søvnproblemer, evn. hvordan disse takles, om
de ble løst eller ikke. Selv om inntakssamtalen vil inne-
holde mange spørsmål, kan mange av dem besvares
ganske kort. Det er viktig å få tak i om søvnvanskene
er sammensatte, om det er mange andre problemer
forbundet med barnet, hvordan familiens generelle si-
tuasjon er. De fleste med søvnvansker sliter med disse
og følgene av dem, evt. med grensesetting i andre situ-
asjoner også, men familien er ikke nødvendigvis belas-
tet med omfattende vansker. Det blir viktig å skille ut
dem som trenger mer omfattende utredning og hjelp,
og der det er grunn til bekymring for barnets helse el-
ler situasjon. Søvnvansker er ingen egen markør, men
kan som nevnt ovenfor både være symptom på en rek-
ke vansker og være et problem i seg selv. Differensial-
diagnostikken er ikke så vanskelig dersom det gjøres
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en god anamnese. Observasjon av barnet i samspill blir
en naturlig del av kartleggingen. Samtale med begge
foreldrene er selvfølgelig det beste, men er ikke alltid
mulig. Etter inntakssamtalen bes foreldrene om å re-
gistrere barnets søvn gjennom en uke før neste konsul-
tasjon. De skal notere for hvert døgn når barnet våkner
om morgenen, tidspunkt og varighet av dagsøvn, inn-
sovning om kvelden, tidspunkt og varighet av nattlige
oppvåkninger. Måltider registreres også med tids-
punkt. I forbindelse med et prosjekt for mange år si-
den, utviklet jeg et skjema med ”døgnklokker ”, satt
opp for en uke i en lang remse, noe som har vist seg
svært nyttig og som andre også har tatt i bruk. Skjema-
et er meget enkelt som registreringsverktøy og gir mu-
ligheten for raskt å få oversikt over mye detaljinforma-
sjon (fig. 1). 

Sammen med skjemaet får foreldrene med fire farge-
blyanter, slik at de kan markere søvnperioder med
blått, våkenhet med rødt, måltider med gult og evt.
skrikeperioder med grønt. Remsen og fargblyantene
kan ligge på nattbordet eller på kjøkkenbenken og det
tar svært kort tid å farge inn tidspunkt på klokken og
varighet av det som registreres. Raskt får vi et felles
bilde av hvor avbrutt søvnen er, når på døgnet den er
mest sammenhengende, hvor variabel morgen- og
kveldstidpunktene er, antall måltider, skriketokter osv.
Jeg har sett alle varianter av fargerike døgnklokker; blå
dager og røde netter, natten som en gul sol fordi målti-
dene foregikk meget hyppig, lange grønne perioder
vekslende med blått og rødt gjennom døgnet. Det er
lett å se om rytmen er uregelmessig. De får et nytt skje-
ma for hver uke.Disse numreres fortløpende, slik at
ukene kan legges ved siden av hverandre. Da er det
lett å se endringer. Skjemaet er lett å lage, men det kan
med fordel kopieres opp slik at det er lett tilgjengelig.
Søvndagbok er ellers vanlig å benytte. Den inneholder
samme informasjon, men foreldrene må da skrive noe
mer. Andre har sikkert egne skjemaer de benytter og
finner nyttige.
Hovedpoenget er at redskapet er enkelt, oversiktlig og
raskt å fylle ut. Det skal benyttes under hele behand-
lingsperioden slik at vi raskt ser om tiltakene virker et-
ter planen. Hvis det ikke skjer endringer, er dette av
stor betydning som informasjon om at vi ikke har fått
tilstrekkelig tak i hindringene.
Det forutsettes at barna er undersøkt og ikke har ube-
handlete medisinske problemer som årsak til søvnpro-
blemene. Tette luftveier er det spesielt viktig å ha kart-

lagt, da dette er en vanlig årsak til forstyrret søvn hos
barn.

Intervensjon for døgnrytmeregulering
Min erfaring er at svært mange av familiene som sliter
med ulike søvnproblemer hos barna, har fått proble-
mer med døgnrytmen. Hvis barna er mye våkne i lø-
pet av natten, har alle behov for å sove ut neste mor-
gen. Skal alle av gårde, går ikke det, men når helgen
kommer, forskyves alle tidspunkt. Er mor eller far fort-
satt i permisjon, er det vanlig å la morgentidspunktet
flyte fra dag til dag, avhengig av hvordan natten var.
Mange venner seg til dette og lever bra med det. Men
om barna sover uregelmessig og er mye våkne om nat-
ten, eller strever med nedroing og innsovning, kan det
være til stor hjelp å regulere hele døgnrytmen.
Kunnskapsgrunnlaget for dette er hentet fra basal
søvnforskning som viser at det som regulerer døgnryt-
men, er morgentidspunktet – når vi starter å være akti-
ve etter nattens søvn ( Ursin, 1996). Mange tror at den
faste leggetiden er avgjørende og er nøye med å over-
holde den. Det er selvfølgelig også nyttig, men den vil
kunne settes mer i samsvar med barnets tretthet om
kvelden når døgnet er regulert. 

Prosedyren for å regulere døgnrytmen, er som følger :
Morgentidspunktet settes på et fast klokkeslett. Det
første vi gjør, er å intervjue om hva som kan være et
godt fast morgentidspunkt for familien og for barnet.
Det tas hensyn til begge parter. Det kan ikke settes så
tidlig at det fortsatt er ”natt”, men heller ikke så sent at
det kolliderer med nødvendige gjøremål. For de fleste
vil det ligge et sted mellom kl. 0600 – 0730.
Morgentidspunktet betyr ”stå opp”. Da er tørr bleie,
mat og drikke som regel neste skritt. Så lek og akti-
vitet. Mye lys er nødvendig, dagslys eller kunstig.
Neste soveperiode for de små, settes til et tidspunkt
der barnet viser tretthet og det er gått noen timer (som
regel tre, fire) siden forrige søvnperiode. Lengden på
første dagsøvnperiode bestemmes i stor grad av bar-
net. Sover det svært kort, under timen, forsøkes det å
få barnet ned i søvnen igjen. Her må det observeres
over tid for å finne fram til hvor lenge barnet sover på
formiddagen. Når søvnperioden er etablert, bør barnet
vekkes til en fast tid slik at dagsøvnperioden blir fast
fra dag til dag.
Ny periode med måltid og aktivitet. Mange har en ute-
periode midt på dagen. Dagslys er bra når det finnes –
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Figur 1: Registreringsskjema for søvn, aktivitet og måltider gjennom døgnet.



ellers gjør lampelys jobben. Kroppen får budskapet om
at nå er det dag!
I første leveår og for noen lenger, er ettermiddagssøv-
nen nødvendig. Den bør ikke strekkes så lenge ut at
det ikke blir rom for en god lang periode med måltider
og aktivitet før nedroingen mot kvelden begynner.
Mange, også større barn, sovner i bilen på veien hjem
fra barnehage eller dagmamma og er grinete og trette
ved oppvåkning. Dette er som regel så sent på dagen
at det vil påvirke innsovningstidspunktet om kvelden.
Foreldre kan lett komme til å sette fokus på dagsøvnen
som årsak til dette og ønske restriksjoner av denne,
noe som er uheldig.
Mange barn har behov for en lang nedroingsperiode
mot kveld. De fleste familier knytter den spontant til
avtakende aktivitet, samvær, kveldsmat og kanskje et
bad. Alt dette er egnete metoder for å få kroppens akti-
vering regulert ned. 
Vi dimmer lyset, demper lyd og legger oss ned når vi
skal sove for å redusere ytre stimulering og muskulær
aktivitet. Nå skal ideelt sett aktiveringsnivået være op-
timalt for at søvnen skal inntreffe. For barna er ”den
trygge hulen” ensbetydende med ”den kjente hulen” –
altså et sovested som er lik fra dag til dag, med de
samme lysforhold, lyder og ikke minst lukter. Nyvas-
ket sengetøy gir ikke samme indre ro som lukten av
suttekluten eller mamma og pappa. Nærvær ved inn-
sovning, kanskje allerhelst så tett som favntak og
kroppsvarme, er sannsynligvis menneskets beste sove-
sted! Kan det gjenskapes en situasjon som likner? God
dyne som legges rundt kroppen, noe mykt mot kinnet,
kjente lyder gjennom dør på gløtt kan bidra til en bed-
re overgang.
Så er utfordringen å overlate barnet til sin egen ned-
roingsprosess og ikke gripe inn for tidlig. Heftige pro-
tester ved adskillelse og langvarig skriking er egnet til
å bringe aktiveringsnivået opp både hos barnet og for-
eldrene! For noen barn er det nødvendig at adskil-
lelsen foregår gradvis, men langtrukne ritualer setter
de fleste foreldre i en spenningstilstand som fører til
dårlige søvnsignaler for barna. En mor fortalte meg en-
gang at hun måtte ”kakke” toåringen sin i hodet hver
kveld for å få ham til å sovne – ikke et spesielt egnet
søvnsignal. Hun lot seg heldigvis lett overtale til å
finne en annen metode.

Arbeidet med døgnregulering vil være kjent og ele-
mentært for helsesøstre. Det som kan være nyttig å ha
med seg i arbeidet med foreldrene, er at tilnærmingen
er forankret i basal søvnforskning, samt at det kan gis
en god rasjonale for hvorfor barn skal vekkes om mor-
genen, etter søvnperioden om formiddagen og om
ettermiddagen. Hele tiden må det føres logg slik at vi
kan følge med på etableringen av en fastere rytme.
Klokkeskjemaet kan være til stor hjelp her, da det er
lett å fylle ut og lett å se endringer.
Det er videre en stor fordel å starte med dagsrytmen
og sette i gang tiltak som skal foregå i våken tilstand.
Nattlige tiltak har alltid den ulempen ved seg at forel-
drene blir så forstyrret i sin egen søvn at mange ikke
klarer å være så konsekvente som de må for å få tilta-

kene til å virke. Det er lettere å sette på en vekkerklok-
ke om morgenen og stå opp når den ringer! For mange
er det også en utfordring etter avbrutt nattesøvn, men
der kan vi fremheve at dersom de arbeider med dags-
rytmen, vil de snart vite sånn omtrent når og hvor
lenge barnet deres sover om dagen, slik at de får til-
trengte hvile- og friperioder på faste tidspunkt. 
En del synes det å vekke barn fra rolig søvn er galt, da
barnet selv skal regulere sin rytme. De fleste barn gjør
det og viser oss rytmen slik at vi kan følge dem med
noen få tilpasninger. Men barna som av ulike grunner
er dårlig regulert eller er kommet inn i et uheldig møn-
ster, trenger støtte utenfra for å komme inn i en bedre
rytme. Mennesker er ”vanedyr”, ikke minst gjelder det
de små. Det gjenkjennelige gjennom regelmessighet og
uforandelighet, virker trygghetsskapende.

Illustrasjon
Mor henvender seg med Bjarne på 11 mndr. Ifølge
henne har han ikke hatt en sammenhengende natts
søvn siden han ble født. Han er en frisk, vital og og
blid liten gutt som bor sammen med sine foreldre.
Amming gradvis redusert rundt syv mndr., og avslut-
tet nå. Bortsett fra den avbrutte søvnen og mors be-
kymringer knyttet til hans søvnmønster samt uro for
om hun gjør ”det riktige” og er en god nok mor, er det
ikke noe spesielt å sette fingeren på. Far har en an-
svarsfull stilling og kan dessverre ikke møte til timene,
men er enig i at noe må gjøres, da situasjonen er slit-
som for alle og han føler seg rådløs. Vi går nøye
gjennom mors opplevelse av graviditet, fødsel og tiden
fram til i dag, samt Bjarnes utviklingsforløp med mile-
pæler. Mor virker sliten og noe deprimert, hun beskri-
ver seg selv som ”urolig innvendig hele tiden” og med
en forhøyet årvåkenhet overfor Bjarnes tilstand. Er han
trett nå? Sover han? Er han våken? Sulten? Hun reage-
rer ofte og spontant på sin egen tolkning av hans til-
stand: Dette har sannsynligvis ført til at hun har grepet
inn for raskt i overgangsfasene, at hun har vekket ham
i overgangen fra dyp til lettere søvn slik at han har fått
etablert vanen med å ha støtte utenfra for å komme vi-
dere i søvnen, og at hans kapasitet for selvnedroing er
blitt redusert. Både natten og dagen er oppstykket i
korte søvnperioder av ca. en times varighet. Etter en
anamnese som også omfatter opplysninger om mors
og fars oppvekst og deres yrkesliv og familieetable-
ring, gir jeg mor en kort innføring i hva som er normal
søvnutvikling over alder og beskriver det gjengse
søvnmønstret hos et barn på 11 mndr. Mor er spesielt
opptatt av om han får nok søvn, og virker noe beroli-
get når vi legger sammen alle timene i løpet av døgnet
og hun ser at det ligger innenfor forventet søvnmeng-
de for alderen. Hun har beskrevet at det i fars familie
er flere som ser ut til å trenge lite søvn og at dette også
gjelder far, så hun har vært innom tanken om at Bjarne
kanskje likner på ham. Uten at vi kan bekrefte dette,
åpner det iallfall for en diskusjon av individuelle for-
skjeller i søvnbehov. Mor går hjem med et søvnklokke-
skjema for å registrere søvnforløpet i en uke, skal ikke
foreta seg noe annet spesielt i første omgang. Da mor
er pliktoppfyllende og nøyaktig, kommer hun tilbake
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uken etter med et detaljert utfylt skjema. Sier hun har
følt seg litt roligere denne uken, syntes det hjalp å få
vite noe om normal søvnutvikling og om hvor forskjel-
lige barn er. Dette hadde også helsesøster fortalt hen-
ne, samtidig følte hun at det var vanskelig å bli tatt på
alvor, fordi alle fokuserte på ”hvor frisk og fin Bjarne
virker”. Det fikk henne til å føle seg som en ”hysterisk
mor”, noe hun slett ikke likte, og det dempet ikke uro-
en for at noe måtte være galt eller at hun gjorde noe
galt, siden Bjarne ikke kunne sove sammenhengende.
Hun hadde søkt mye informasjon om søvn og hva for-
styrret søvn kunne være symptom på eller føre til, noe
som hadde øket uroen ytterligere. Klokkeskjemaet vis-
te akkurat det hun fortalte om, mange korte søvnperio-
der er drysset utover døgnet, de fleste på ca. en time.
Registreringen av måltider som også inngår på skje-
maet, viste at han også hadde svært mange av dem.
Mor trodde ofte at han var sulten eller tørst når han
våknet og forsøkte å gi ham noe. Oftest drakk han litt
melk, men ville ikke ha mat. Hun sjekket bleien når
han våknet og fant at den kunne være ”litt våt”, slik at
hun skiftet på ham ”for skikkerhets skyld”.
Etter denne gjennomgangen satte vi det faste morgen-
tidspunktet for Bjarne og de sannsynlige tidene og
lengden for formiddags- og ettermiddagssøvnen, samt
et område for leggetid. Måltider ble også satt inn i pla-
nen. Ellers skulle alle rutiner følges som tidligere, selv
om nødvendigheten av så hyppige bleieskift ble disku-
tert. Mor skulle komme igjen om en uke med utfylt
klokkeskjema. Hun fikk fri tilgang til å ringe under-
veis. Hun ringte tre ganger for å forsikre seg om at det
var riktig å vekke et sovende barn, særlig når han sov
en lenger formiddagssøvn enn vi hadde antatt. Vi ble
enige om å justere dette punktet, det var viktig å få ob-
servasjonsgrunnlag for hvor lenge Bjarne ville sove på
formiddagen når han bestemte selv. Etter tre uker had-
de vi godt grunnlag for å justere planen. Morgentids-
punktet virket bra tilpasset, Bjarne våknet av seg selv
på den tiden og var opplagt og sprudlende. Han var
sulten og tørst og full av aktivitet. Etter fire timer viste
han tydelige tegn på tretthet og sovnet raskt. Han kun-
ne våkne etter en halv time og gråte, men mor hadde
bestemt seg for at hun ikke ville ta ham opp da, og
som regel sovnet han fort igjen og sov videre i en time
til. Dette overrasket og gledet henne. En dag ringte
hun for å fortelle at han hadde sovet sammenheng-
ende i to timer om formiddagen og hun lurte på hvor-
dan det nå ville gå med ettermiddagssøvnen.Vi ble
enige om å holde på tidene og observere hvordan det
gikk. Over tid viste det seg at ettermiddagssøvnen ble
kortere og kortere, mens formiddagssøvnen vokste i
lengde – noe som gikk mot en lengre dagsøvnperiode
heller enn to. Leggetiden var hele tiden stabil, Bjarne
ble trett på samme tid hver kveld. Det mest overras-
kende for foreldrene var at Bjarne sov bedre om nat-
ten! Han våknet fortsatt to, tre ganger, men oppvåk-
ningene var korte og oftere enn før sovnet han igjen av
seg selv uten inngripen fra dem. Etter hvert hadde han
lengst sammenhengende søvn om natten, i tråd med
utvikling av en fast døgnrytme med et etablert skille
mellom dag og natt.

Konsultasjonene over til faste telefonsamtaler en gang
i uken. Fortsatt gjorde vi små justeringer der det viste
seg nødvendig, men Bjarnes dag – og nattsøvn hadde
fått en fast struktur som holdt gjennom mange omskif-
telige perioder i hans liv. Mor begynte å jobbe igjen og
han kom til dagmamma, de reiste på ferie til utlandet,
de flyttet, han fikk ørebetennelse – Bjarne viste at han
reagerte med tilbakevending til sitt gamle mønster
med korte søvnperioder, men kort etter sov han igjen
etter sitt eget klokkeskjema! Mors uro ble dempet selv
om den kunne blusse opp innimellom, hun følte seg
ikke lenger mislykket som mor og hennes egen natte-
søvn var så mye bedre at hun ikke lenger hadde den
overveldende følelsen av å være sliten.

Så hva har virket? Strukturen, morgentidspunktet,
mors avtakende inngripen, Bjarnes egen vekst og mod-
ning? I ”gamle” dager var jo regelen stell og mating
hver fjerde time – skal vi tilbake til rigiditet og regel-
styrt barnepleie?

Det er sannsynlig at flere faktorer virket sammen slik
at Bjarnes søvn ble bedre regulert. Arbeidsmetodikken
tar hensyn til at barnet har sin egen rytme da den byg-
ger på observasjoner. Det er fortsatt Bjarnes behov for
aktivitet og hvile som er retningsgivende. Samtidig er
systematikken og regelmessigheten en måte å hjelpe
ham på slik at han finner en god rytme som passer
både ham og omgivelsene. Her var foreldrenes uthol-
dendenhet og notater til uvurderlig hjelp. De trodde
på opplegget og lot det få tid til å virke.

Terapeutiske utfordringer
Noe av utfordringen med søvnbehandling er, som i
alle opplegg knyttet til atferdsendring: Innsatsen må
gjøres over tid før resultatene viser seg! Dette er van-
skelig for oss alle, da vi ofte trenger umiddelbar
tilbakemelding før vi tror på tiltakets effekt. Her er
selvfølgelig samarbeidsalliansen et viktig virkemiddel,
sammen med støtte og oppmuntring. Bruken av klok-
keskjema og faste rutiner som skal følges, gir oss raskt
tilbakemelding også om hvilke hindringer som må
overkommes i akkurat denne familien. Det at noe ikke
virker, må sees som informasjon og ikke ta fra oss mo-
tet – heller befordre vår videre utspørring og justering
av planen. Det er også viktig å forstå at selv der vi er
blitt enige om noe og entusiastisk ønsker hjelp til for-
andring, kan vi bli selvsaboterende og fulle av mot-
stand (tenk bare på alle mislykkede slankekurer!), og
da er veien kort til å si at ”det nytter ikke likevel” eller
finne noe annet å skylde på. Motivasjonsarbeid er all-
tid nødvendig underveis i en endringsprosess. Det er
viktig med tett oppfølging i starten, den kan være
sjeldnere når noe er etablert. Det er også viktig ikke å
avslutte for tidlig. Telefonkonsultasjoner kan være
fullgode. Det er synd at rammene i arbeidet i mindre
grad enn før tillater bruk av hjemmebesøk. Jeg har i
mange tilfelle kunnet gi mye bedre rådgivning overfor
søvnproblemer hos barn etter at jeg har sett sovestedet
deres og fått dem til å vise meg konkret hvordan situa-
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sjonene forløper. Førskolebarna synes det er morsomt
å fortelle når de samtidig kan vise, og ofte er det kom-
met fram beretninger om engstelse og andre ting som
heller ikke foreldrene har kjent til. Barns sovesteder
kan være ”overbefolkede” leketøysutstillinger med
både dårlig lufting og høy temperatur, lite egnet for
optimale luftveier under søvn. Noen ganger er sengen
det stedet de forbinder med hopp og sprett, slett ingen
oase for nedroing og hvile. Å jobbe direkte med sove-
stedet kan av og til være nødvendig. Om det ikke sees,
er det i alle fall viktig å få det konkret beskrevet – og
de større barna kan tegne og fortelle om det. Mange
barn sover hele eller deler av natten i foreldresengen
til de er ganske store, uten at dette byr på problemer.
Det er tross alt ganske nytt i historisk perspektiv at
barn skal sove på eget rom og at små barn skal sove
for seg selv. Barneværelser var utbredt da barneflok-
kene var store og velstanden gjorde det mulig å ha
flere rom avsatt til søvn. Eget soverom til hvert barn
virket for de fleste som lite egnet for god søvn, selv om
vi nå tar det som en selvfølge. Her er det neppe noe
som kan sies å være ”riktig eller galt”, hvor barn sover
er bestemt av kulturelt betingede forhold og bygger
ikke på forskning om hva som er et optimalt sovested.
Men det er viktig at barnas vaner når det gjelder sove-
sted, ikke i for stor grad går utover foreldrenes egen
søvn. I klinikken har jeg hørt mange historier om fedre
på nattevandring for å finne et egnet sovested, da de-
res seng er opptatt av barn. 
”Besøksbarn” har sine egne utfordringer i forhold til
søvnvaner. Rutinene knyttet til søvn kan være forskjel-
lige i de to hjemmene, sovestedet forandres, og det kan
være ulike leggetider og morgentidspunkt. Det kan
også være konflikter mellom foreldrene om barnets
søvn, som om andre forhold i livet deres – heller ikke
optimalt for å finne den indre roen som er nødvendig
for å kunne sovne. Her trenger mange familier hjelp til
å forstå betydningen av å ha faste mønstre og faste so-
vesteder i begge hjem. 

Oppsummering
Mitt hovedpoeng med denne artikkelen er å peke på
betydningen av å hjelpe barn og familier til å få en god
døgnrytme, da dette kan forebygge og lette en lang
rekke problemer knyttet til søvn og tilstandsregule-
ring. Et fast morgentidspunkt, hverdag som helg, er av
stor betydning. De fleste barn våkner på omtrent sam-
me tid hver dag, og er trette på de samme tidspunk-
tene. Dagens døgnåpne samfunn og svært travle forel-
dre kan gjøre det vanskelig å holde seg til faste rytmer,
rutiner og tidspunkt. Langt de fleste tåler ”slingrings-
monn” og avvik fra daglige rutiner ved spesielle an-
ledninger uten problemer, men de færreste tåler at det
er avvikene som er regelen heller enn motsatt, uten å
få problemer med søvnen. Noen barn får ikke etablert
noen fast døgnrytme fra tidlig i livet, andre mister den
gjennom ferier, sykdomsperioder eller i spesielle
stressperioder, uten å finne den igjen. For barn som
har utviklet søvnproblemer, er det viktig at døgnryt-
men er på plass. Da må foreldrene være langt mer på-

passelige med å følge faste rutiner til døgnrytmen er
på plass. Er det mulig å leve så regel- og tidsstyrt som
dette i dagens småbarnfamilier, med fast morgentids-
punkt, faste daglige hvileperioder, faste måltider og
fast sengetid? Mange familier gjør det – for andre kan
det føles som en tvangstrøye. Men jeg har også møtt
slitne småbarnforeldre som har vært glade for å få en
god grunn til å si nei til altfor mye aktivitet på utefron-
ten - under henvisning til barnas behov for regelmes-
sighet har de også fått anledning til å roe seg ned.
Er barnet i god rytme, vet også foreldrene når de har
ledig tid, noe som letter trykket for mange.
Et viktig punkt : Ikke ta bort dagsøvnen for tidlig! Det
er vanlig å redusere dagsøvnperioder for å bedre nat-
tesøvnen og mange får rådet om å prøve dette. Ofte
har det den motsatte effekten. Barnet blir overtrett og
holder kroppen på høygir (i høy fysiologisk aktive-
ring) for å holde seg våkne. Tilstandsreguleringen blir
vanskeligere. Så hold på en god søvn- eller hvileperio-
de midt på dagen langt oppover i førskolealder, pass
bare på at den ikke strekker seg inn på ettermiddags-
tid. Da skal barnet heller vekkes.Utallige ganger har
jeg snakket med fortvilte barnehageansatte som får be-
skjed av foreldre at barnet deres ikke skal sove i hvile-
stunden for da får det ikke sove til natten. I barneha-
gen ser de et stuptrett barn som ikke orker å delta.
Som nevnt sovner barna ofte i bilen på veien hjem, og
det er så sent på dagen at kveldstidspunktet påvirkes.
En periode med fast dagsøvn eller en hvileperiode vil
roe barnet ned, gi det overskudd til å delta i aktiviteter
og fremme god tilstandsregulering. De vil også bli tret-
te på omtrent samme tidspunkt hver kveld. Dette gjel-
der også barn i skolealder, noe det dessverre er liten
mulighet for å ta hensyn til.

Noen barn trenger selvfølgelig langt mer hjelp enn å få
regulert døgnrytmen. Andre spesifikke intervensjoner
rettet mot nattlige oppvåkninger, innsovningsvansker
eller andre problemer knyttet til søvn, må innføres i til-
legg. Vi overser heller ikke sammensatte problemer,
men sørger for nærmere utredning og henviser videre
dersom det er nødvendig. Det kan være problemer
knyttet både til barnet, til foreldrene eller til samspil-
let. Problemene vil imidlertid vise seg i langt flere situ-
asjoner enn bare i forbindelse med søvn. 

Konklusjon
Enkle tiltak kan hjelpe en del barn og familier med
søvnproblemer. Vi må se døgnet som helhet. Sett
døgnrytmen for barnet ved å få et fast morgentids-
punkt og reguler døgnets aktiviteter, hvileperioder og
måltider etter dette. Start med dagsrytmen. Jobb kon-
kret med gode rutiner knyttet til tilstandsregulering,
nedroing og overganger i aktivitet. Bruk faste registre-
ringsskjemaer for å se om endringene kommer over
tid, men hjelp foreldrene til å være tålmodige da at-
ferdsendring ikke er gjort i en håndvending. Hjelp for-
eldrene til å ta styringen over døgnet og finne fram til
periodene der barnet er naturlig trett eller har behov
for aktivitet. Disse periodene holdes som faste tids-
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punkt, hverdag som helg. Tiltakene kan ikke skade.
Det verste som kan skje, er at de ikke blir fulgt opp, el-
ler ikke er tilstrekkelige. Hvis opplegget ikke virker, gir
det god anledning til å utforske videre hva som mang-
ler.
Det beste som kan skje, er at barnet finner rytmen sin
og viser den til foreldrene som justerer seg til beste for
begge parter.
Husk at når det gjelder søvn, er vi mennesker ”døgn-
fluer” og ikke bare ”nattsvermere”!
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Studiet inngår i Braarud sin doktorgradsavhandling
som er et longitudinelt prosjekt om spedbarns emosjo-
nelle utvikling med forskningsleder, dr.psychol Kjell
Morten Stormark, som veileder. 
Originalartikkel finnes i Infant Behavior & Develop-
ment, 29, 70-79 (2006).

Bakgrunn for studiet
Alle har erfaring med at trøst hjelper, enten i form av
at det å trøste har hatt en positiv effekt i forhold til en
annens velbefinnende, eller at det er godt å bli trøstet
selv. Trøst og omsorg er spesielt aktuelt for foreldre,
og som nybakte foreldre forholder man seg til at sped-
barnet bruker gråt for å formidle at han/hun ikke har
det optimalt. En stor del av foreldrerollen handler der-
for om å være sensitiv og responderende til barnets
signaler. Med tiden lærer foreldre å tolke gråten som
uttrykk for ulike behov. Foreldre høster også erfaring-
er om at et barns respons på den samme ubehagelige
situasjonen varierer på ulike tidspunkt, og at barn rea-
gerer ulikt på den samme ubehagelige situasjonen.
Faktorer som distraksjon, relasjon til omsorgsgiver,
temperament og utviklingsnivå er med å bestemme en
slik variasjon.
Studier av spedbarns smerteresponser er et relativt
ferskt forskningstema. Vaksinasjon ved injeksjon av se-
rum er en situasjon som innebærer smerte for sped-

barn. Tidligere forskning har vist en positiv sammen-
heng mellom mødres trøst og spedbarnets gråt etter
injeksjon. Mens disse studiene undersøkte sammen-
hengen mellom trøsteatferd og spedbarns stressreak-
sjoner etter injisering av vaksinen, er perioden rett før
sprøytestikket også interessant. Tidlig spedbarnsalder
karakteriseres ved en tett og intim kontakt mellom for-
eldre og barn, så selv om det er barnet som skal vaksi-
neres så er denne situasjonen også stressende for forel-
dre. Foreldres involvering gjelder den fysiske håndte-
ringen av barnet, men også mest sannsynlig en mental
forberedelse i forhold til at spedbarnet skal gjennomgå
noe smertefullt. 

Hensikten med vår studie var å undersøke forholdet
mellom mødres trøsteatferd både før og etter injeksjon
av vaksinen og spedbarns stressreaksjoner (gråt- og
kortisolrespons) etter vaksinasjon. Utskillelse av hor-
monet kortisol er fysiologisk refleksjon av stress hos
mennesker. Det er også påvist en sammenheng
mellom varighet på spedbarns gråt etter vaksine og
grad av oppmerksomhetskontroll. Oppmerksomhets-
kontroll er forbundet med forskjeller i barns evne til
regulering, og betraktes derfor som et tidlig tegn på
temperament. Vi studerte derfor sammenheng mellom
i hvilken grad barna kunne kontrollere sin oppmerk-
somhet mot ytre hendelser ved 2 måneders alder og
reaksjonene de og mødrene deres viste i tilknytning til
vaksinasjonen ved 3 måneder.

Metode
Utvalget vårt bestod av 37 dyader. Gjennomsnittlig al-
der på mødrene var 29 år og gjennomsnittlig alder på
barna var 13 uker. Mødrene ble rekruttert av helsesøs-
tere fra helsestasjoner i Bergen og Fjell kommune. 
Mor og spedbarn møtte forsøksleder for visuell marke-
ringseksperiment da barna var ca. 10 uker gamle. Ek-
sperimentet foregikk i et laboratorium hvor barnet satt
i en baby-stol plassert foran 3 PC monitorer, som stod
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ved siden av hverandre. I løpet av eksperimentet ble
barnet presentert for grafiske bilder og bilder av ansikt
på PC-monitorene. Forsøksleder (HCB) møtte så mø-
dre og spedbarna på helsestasjonen da barna skulle
vaksineres mot DPT, HiB og polio. Først ble det samlet
inn spyttprøver fra mor og barn ca 20 minutter før
vaksinasjonen. Selve vaksineringen foregikk på helse-
søsters kontor. Forsøksleder filmet mor og spedbarn
med et digitalt video kamera. Forsøksleder forlot kon-
toret til helsesøster når barnet hadde sluttet å gråte. Et-
ter vaksinasjonen ble det tatt nye prøver av spyttet til
mor og barn. Vi analyserte spyttprøvene og scoret bar-
nas og mødrenes atferd i tilknytning til vaksinasjonen. 

Resultater
Resultatene viste en positiv sammenheng mellom
spedbarnets gråt til vaksine og mødrenes trøst før og
etter vaksine. Det var stor variasjon i mødrenes trøste-
atferd, og litt overraskende trøstet 20 av de 37 mø-
drene barna sine mer før enn etter sprøytestikket. For
disse mødrene og spedbarna deres (kalt Preparatorisk
gruppe fordi trøsteprofilen tydet på at mødrene forbe-
redte barnet på sprøytestikket) var det en signifikant
positiv samvariasjon mellom barnas gråt etter vaksine
og mødrenes trøst før og etter vaksine. Det betyr at jo
mer de Preparatoriske mødrene trøstet før og etter
vaksine, dess mer gråt barna til vaksinen. I den andre
gruppen mødre og spedbarn (kalt Kontingent gruppe
fordi mødrene trøstet barna etter at barna reagerte på
sprøytestikket) var det bare sammenheng mellom bar-
nas gråt og mødrenes trøst etter vaksinasjonen. Altså
påvirket ikke mødrenes trøsteatferd før vaksinen de
Kontingente barnas stressrespons i samme grad som
det gjorde hos de Preparatoriske barna. En sammenlig-
ning mellom sub-gruppene i forhold til mødrenes 
trøstatferd og spedbarnas gråt viste at det ikke var
noen forskjell i gråtmengde mellom de Preparatoriske
og Kontingente barna, eller i mengde trøsteatferd
mellom de Preparatoriske og Kontingente mødrene et-
ter injeksjon. De Preparatoriske mødrene trøstet imid-
lertid signifikant mer enn de Kontingente mødrene før
vaksine. Videre fant vi at de Preparatoriske mødrene
hadde en signifikant nedgang i trøst fra før til etter
vaksine, mens de Kontingente mødrene hadde en sig-
nifikant økning i trøst i løpet av samme periode. 
Analyser av spedbarnas fysiologiske stress-respons
(kortisol) viste, ikke uventet, høyere utskillelse etter
enn før sprøytestikket, men bare for de Kontingente
spedbarna. De Preparatoriske spedbarna var i stedet
karakterisert av et allerede i utgangspunktet høyt nivå,
noe som passer med at deres mødre viste mye trøsteat-
ferd før sprøytestikket. 
Til slutt undersøkte vi om det var forskjell i oppmerk-
somhetskontroll mellom de Preparatoriske og de Kon-
tingente barna ved to måneders alder. Resultatet viste
at de Kontingente spedbarna hadde signifikant mer
oppmerksomhetskontroll enn de Preparatoriske barna.

Diskusjon
Dette studiet demonstrerte en positiv sammenheng

mellom spedbarnets gråt etter vaksinering og mø-
drenes trøsteatferd, og resultatene støtter tidligere stu-
dier som har demonstrert at mødres trøst assosieres
med mer, og ikke mindre gråt hos spedbarn. Resulta-
tene tyder også på at mødrene justerte seg etter sped-
barnas gråt, men dette forklarer ikke den positive
sammenhengen mellom mødres trøst før vaksine og
spedbarnas gråt etter vaksinen. En videre inspeksjon
av dataene viste stor variasjon i mødrenes trøst i for-
kant av vaksinasjon, og at det var en sammenheng
mellom mødres trøst og spedbarnas gråt i begge sub-
grupper. At sub-gruppene var forskjellige ble under-
streket av forskjeller i spedbarnas kortisolutskillelse et-
ter vaksinering, samt grad av oppmerksomhetskon-
troll hos barna da de var 2 måneder gamle. 

Resultatene støtter ikke antakelsen om at trøst har en
beroligende effekt på spedbarnets gråt. I stedet tyder
resultatene på at både biologiske og kontekstbaserte
faktorer regulerer mødre og spedbarn gjensidig under
stressende hendelser som vaksinasjon. Omsorgsgivers
atferd under vaksinasjon kan være påvirket av sped-
barnets respons, hvordan omsorgsgiver oppfatter
spedbarnets temperament, og en mer generell erfaring
som omsorgsgiver har dannet seg i forhold til spedbar-
nets responser til emosjonelle hendelser. I forhold til
en spesifikk hendelse som vaksinasjon, kan man spe-
kulere om mødrenes atferd var et uttrykk for en uro i
forkant av vaksinasjon. En slik uro kan være basert på
erfaringer fra lignende situasjoner med spedbarnet, el-
ler i forhold til spedbarnets tilstand den dagen. For-
skjellen i oppmerksomhetskontroll hos spedbarna an-
tyder for eksempel at de Preparatoriske spedbarna var
mer reaktive enn de Kontingente spedbarna, og der-
med hadde større problemer med selv-regulering. Mø-
drenes kjennskap til spedbarnets reaktivitets-terskel
vil mest sannsynlig påvirke mor-spedbarn relasjonen
under vaksinasjon også, for eksempel i form av at de
Preparatoriske mødrene trøstet mer i forkant av vaksi-
nasjon. 
Mødrene kan også være preget av en mer generell eng-
stelse overfor sprøyter, der engstelsen har preget atfer-
den deres slik at dette ”smittet” over på barna, i form
av at mødrenes atferd skapte frykt hos barna. Mødrene
ble ikke spurt om eget forhold til sprøyter, så dette blir
mer spekulasjoner enn faktakunnskap.

Konklusjon
Oppsummert understreker studiet at både faktorer
ved mødre og spedbarna påvirker regulering av sped-
barnets stressresponser i smertefulle situasjoner. Tem-
peramentsfaktorer ved barnet, mødrenes oppfatning
av barnets temperament og barnets tilstand under vak-
sinasjon, samt dyadens relasjonelle historie synes som
viktige bidrag i forståelsen av spedbarnets stressreak-
sjon.

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

64



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av seksjonsoverlege Pétur B. Júlíusson og professor Robert
Bjerknes, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 
Bergen. petur.juliusson@helse-bergen.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Vekststudien i Bergen” har siden november 2003 veid
og målt friske barn på helsestasjoner, barnehager og
skoler for å skaffe oppdatert informasjon om vekst- og
vektparametere hos norske barn. Datainnsamlingen
nærmer seg nå slutten. På oppfordring fra redaksjonen
av Helsesøstre gir de ansvarlige for studien en kort
oversikt over hensikten med studien, studiens opp-
bygning og fremdrift.

Hvorfor vekststudie?
Barns vekst og utvikling er dynamisk og reflekter til
dels omgivelsene. Sekulære trender i barnas høyde,
samt slutthøyde, har vært beskrevet de siste hundre år
og gjenspeiler endret trivsel, forbedret ernæring og
færre infeksjoner. De siste 20–30 årene har det også
skjedd raske og store endringer i vekt hos barn og
voksne. Denne utviklingen har vekket stor bekymring,
ettersom overvekt og fedme er et helseproblem allere-
de i barnealder. Oppdatert kunnskap om vekst- og
vektparametere er derfor viktig for alt helsearbeid med
barn og unge, og spesielt for å følge opp det enkelte
barnet, men også for å monitorere trender i barnebe-
folkningen. På individbasis er de mest aktuelle pro-
blemstillinger lav eller stor høyde, endrede kroppspro-
porsjoner, samt over- eller undervekt. På populasjons-
basis gjelder det spørsmål om der foreligger uheldige
endringer i vekt hos barnebefolkningen som bør utløse
samfunnsmessige tiltak.

Det er nå over 30 år siden siste vekstundersøkelse ble
utført i Norge og derfor på høy tid med en ny under-
søkelse. Hensikten med Vekststudien i Bergen kan
oppsummeres på følgende måte: 
1. Skaffe informasjon om forekomsten av overvekt og

fedme hos norske barn og unge, sammenligne må-
linger av kroppsmasseindeks (kg/m2), hudfolder og
mageomfang. 

2. Skaffe informasjon over lengde/høyde og kropps-
proporsjoner. Det sistnevnte innebærer målinger av
sittehøyde, armspenn, hodeomkrets, underarms-
lengde og legglengde.

3. Skaffe informasjon om tilveksthastighet.
4. Kartlegge faktorer som kan påvirke vekst- og vekt-

utvikling hos norske barn.

Hvor og hvordan utføres studien?
Det nærmer seg en tradisjon å drive vekstforskning i
Bergen. De norske vekstundersøkelsene på 1950-tallet
og 1970-tallet ble begge utført i Bergen, og disse la
grunnlaget for både de tidligere og nåværende nasjo-
nale vekstkurvene. Den nåværende studien, ”Vekst-
studien i Bergen”, har tre deler:

A. En tverrsnittsundersøkelse for å kartlegge vekst- og
vektparametere. Her gjøres følgende målinger:
1. Lengde/høyde og vekt hos 0-18 år gamle barn
2. Hodeomkrets hos 0-15 år gamle barn
3. Sittehøyde og mageomfang hos 4-18 år gamle 

barn
4. Armspenn, hudfolder, underarms- og legglengde 

hos 4-15 år gamle barn.
Denne delen inkluderer 2000 barn i alderen 0-1 
år, 1000 barn i alderen 1-2 år, og 400 barn i hvert 
alderstrinn inntil 18 år. 

B. En longitudinell del for å kartlegge tilveksthastig-
het. Omtrent halvparten av alle inkluderte barn i al-
deren 6-18 blir målt ett år senere, men da kun med
måling av høyde og vekt. 

C. En kartlegging av faktorer som kan påvirke vekst-
og vektutvikling. Dette blir gjort med spørreunder-
søkelse rettet til pårørende og også med å koble
vekstdataene opp mot eksisterende databaser. 

Barnepopulasjonen som studeres består av friske nor-
ske barn og unge. Totalt vil studien inkludere rundt
9.000 barn. Barna rekrutteres fra Bergen by og alle barn
på tilfeldig utvalgte skoler, helsestasjoner og barneha-
ger blir invitert til å delta i studien. Barna måles av hel-
sesøstere ansatt i studien på helsestasjonene, mens bar-
na i barnehagene og på skolene måles av sykepleiere
som arbeider i team, to og to sammen. 

Standardisert måleteknikk brukes, og kontrollmålinger
utføres regelmessig. Her utføres alle målingene på 10
barn hvor alle medlemmene i måletemaet måler to
ganger. Dette gjennomføres for å monitorere målevari-
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asjonen mellom målinger hos samme måleperson, men
også for å sammenligne målevariasjonen mellom med-
lemmene i måletemaet.

Studiens fremdrift og status
Tverrsnittsundersøkelsen (del A) nærmer seg slutten
nå når over 8000 barn er målt, og datainnsamlingen vil
her avsluttes i løpet av høsten 2006. Den longitudinelle
delen (del B) har hittil rekruttert 1000 barn, mens spør-
reundersøkelsen (del C) sendes ut i slutten av august
2006. 
I barne- og ungdomsskolene har deltakelsen vært
rundt 70%, mens den i de videregående skoler har
vært rundt 50%. Studien har vært godt mottatt på hel-
sestasjonene og i barnehagene. 

Dataanalysene er påbegynt og disse viser bl.a. at rundt
15% av jentene og 14% av guttene fyller internasjonale
kriterier for overvekt, mens mellom 2% og 3% har fed-
me. Sammenlignet med tall fra 1970-tallet, har grup-
pen overvektige blitt tre til firedoblet i størrelse.
Gjennomsnittlig høyde har også endret seg fra 1970-
tallet med en økning på ca. 2 cm hos gutter og 1,8 cm
hos jenter. Disse tallene bekrefter behovet for reviderte
percentilskjemaer for norske barn. De første publika-
sjonene fra studien kommer i løpet av høsten 2006, og
nye kurver for lengde/høyde og kroppsmasseindeks,
samt andre vekst- og vektparametere vil bli utarbeidet
i 2007-08.

Følgende sykepleierne og helsesøstrene har også vært invol-
vert i prosjektet:
Sykepleiere: Beate Nilsen, Hilde Sælensminde, Randi
Vågset, Kjersti Ystgård, Linda Glomset.
Helsesøstre: Sigrid Vinsjansen, Gerd-Anne Wincent-
sen, Margit Pedersen, Grethe Almenning.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kjell Morten Stormark, Regionsenter for barn og unges 
psykiske helse. Helseregion Vest, UNIFOB-Helse, 
Universitetet i Bergen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I opptrappingsplanen for psykisk helsevern fremhever
myndighetene betydningen av tiltak fra primærhelse-
tjenesten, særlig fra helsestasjonene og fastlegene, for
barn og unges psykisk helse. Vi vet imidlertid lite om i
hvilken grad barn og unge og deres foreldre faktisk
bruker disse institusjonene i forhold til problemstil-
linger omkring barns psykiske helse. Selv om fastle-
gene og helsestasjonene har høy tilgjengelighet, er det
ikke uten videre gitt at familier med behov for hjelp i
forhold til barn og unges psykiske helse faktisk oppfat-
ter primærhelsetjenesten som et sted å henvende seg.
Ut fra henvendelser vi får ved vårt senter, som pri-
mært er et forsknings- og undervisningssenter, er mitt
inntrykk at mange foreldre ikke er klar over hvor vik-
tig kontakt med primærhelsetjenesten er i forhold til
utredning og eventuell henvisning til spesialisthelse-
tjenesten. 

Hensikten med denne artikkelen er derfor å kartlegge i
hvilken grad primærhelsetjenesten blir brukt av forel-
dre i forhold til barn og unges psykiske helse. I den
prospektive undersøkelsen på barns psykiske helse
som gjennomføres i Bergen på fødselskohortene 1993-
1995 (”Barn i Bergen” undersøkelsen) spør vi foreldre
(og klassestyrer) om barnet har vært i kontakt med uli-
ke hjelpeinstanser angående spørsmål omkring barnets
psykiske helse. Her presenterer jeg resultat fra scree-
ningen og den diagnostiske vurderingen fra første run-
de av undersøkelsen da barna gikk i 2. til 4. klasse.
Dette kan belyses av to spørsmål fra screeningen (som
totalt bestod av rundt 120 spørsmål både for foreldre
og klassestyrer); om barnet hadde vært i kontakt med
helsestasjon/fastlege og om barnet hadde vært i kon-
takt med BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) for
problemstillinger rundt psykisk helse.  

Blant de 9430 barna i de tre årskullene som på tids-
punktet for screeningen (høst 2002) var bosatt i Bergen
kommune, samtykket foresatte til 74,3% av barna til
deltagelse. På de aktuelle spørsmålene fikk vi svar fra
foresatt for 6464 barn på spørsmålet om kontakt med
helsestasjon/fastlege og for 6399 barn på spørsmålet
om kontakt med BUP. Figur 1 viser andel av barn hvis
foresatte svarer bekreftende på at de har vært i kontakt
med primær- (fastlege og/eller helsestasjon) og spesia-
list-(BUP)helsetjenesten i forhold til psykiske vansker
hos barn. Totalt oppgir foresatt for 6,3% av barna at de
har vært i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn

av det de har oppfattet som mulige symptom på psy-
kiske vansker hos barna. Dette er som ventet en langt
høyere andel enn hva som er tilfellet i forhold til psy-
kisk helsevern hos barn og unge (1,8%). Til sammen-
ligning kan det nevnes at foreldre til 7,3% av barna
oppga å ha vært i forhold til Pedagogisk-Psykologisk
Tjeneste (PPT), som var et annet av spørsmålene i for-
hold til kontakt med hjelpeapparatet. Dette er ikke
overraskende siden vansker, kanskje særlig i forhold
til oppmerksomhet og atferd, ofte kommer til uttrykk i
læringssituasjonen for barnet på skolen som igjen gjør
det naturlig å koble inn PPT. Det er også en klar
kjønns- og til en viss grad en alderseffekt, i den for-
stand at foreldre til gutter på småskoletrinnet i langt
større grad oppgir å ha vært i kontakt med hjelpeappa-
ratet enn hva tilfellet er for foreldre til jenter. Det siste
har sannsynligvis sammenheng med at typen psykiske
vansker som er hyppigst forekommende blant gutter
debuterer tidligere enn hva tilfellet er for vansker hos
jenter. Figur 1.

Figur 1 viser andel jenter og gutter hvis foreldre oppgir å ha
vært i kontakt med primær- (helsestasjon/fastlege) og/eller
spesialist- (BUP) helsetjeneste for problemstillinger rundt
barns psykiske helse, fordelt over de tre klassetrinnene scree-
ningen i Barn i Bergen undersøkelsen ble gjennomført høs-
ten 2002.

Dernest undersøkte vi i hvilken grad det var de sam-
me barna foreldre oppga hadde hatt kontakt med pri-
mær- og spesialisthelsetjenesten, siden det vil gi en in-
dikasjon på forholdet, og gjerne også samarbeidet,
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenes-
ten. Figur 2 viser, som forventet, at blant 7–9 åringer
som har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forhold
til problemstillinger rundt psykisk helse dreier det seg
kun om kontakt med primærhelsetjenesten. Det andre,
og kanskje mest interessante er at foreldre oppgir for
hoveddelen av barn som er i kontakt med spesialis-
thelsetjenesten også å ha vært i kontakt med helsesta-
sjon/fastlege, i tråd med hva en vil forvente i forhold
til samspill mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.
Av figur 2 fremgår det også en markant kjønnsforskjell
i den forstand at det er en langt større andel av guttene
som er i kontakt med hjelpeapparatet som har kontakt
med BUP enn hva tilfellet er for jentene, selv om figur
2 korrigerer for at det er mer enn tre ganger så mange
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gutter enn jenter i denne aldersgruppen som er i kon-
takten med BUP. Det kunne hevdes at forskjellen kun-
ne tilskrives at foreldre til flere jenter i utgangspunktet
er i kontakt med hjelpeapparatet. En slik oppfatning
gir imidlertid ikke våre resultat et grunnlag for å hev-
de. Foreldre til gutter oppgir nemlig også mer kontakt
med primærhelsetjenesten enn hva foreldre til jenter
gjør, selv om kjønnsforskjellen i forhold til primærhel-
setjenesten er 2:1, altså noe mindre enn hva tilfellet var
for kontakten med BUP. Vi vet at hovedgruppene av
psykiske vansker for 7–9 åringer er tilstander som har
en klar dominans blant gutter, mens de tilstandene
som har en dominans blant jenter i større grad debute-
rer ved pubertet og senere. Kjønnsforskjellene vi ser i
forhold til kontakt med hjelpeapparatet passer altså
inn i et slikt mønster. Vi kan imidlertid ikke utelukke
at forskjellene også har sammenheng med at foreldre
har ulike terskler for å bekymre seg for jenter og gut-
ters utvikling og psykiske helse. Figur 2.

Figur 2 viser relativ andel jenter og gutter hvis foreldre opp-
gir å ha vært i kontakt med enten primær- (helsestasjon/fast-
lege) og/eller spesialist- (BUP) helsetjeneste eller begge in-
stanser for problemstillinger rundt barns psykiske helse.
Tallene er hentet fra screeningen i Barn i Bergen undersø-
kelsen som ble gjennomført høsten 2002.

Oversiktene i figur 1 og 2 viser bare grad av etterspør-
selen etter helsetjenester. Et enda mer interessant
spørsmål er i hvilken grad barn med vansker faktisk er
i kontakt med hjelpeapparatet, siden dette vil gi en pe-
kepinn på i hvilken grad barn med vansker kommer i
kontakt med hjelpeapparatet. I ”Barn i Bergen” under-
søkelsen ble foreldre til alle barn som ble vurdert som
screen-positive (dvs. at barnas foreldre og/eller klasse-
styrer vurderte barna å score høyt på symptomer på
vansker) og foreldre til et tilfeldig utvalg av screen-ne-
gative invitert til å delta i et strukturert diagnostisk
intervju. På bakgrunn av opplysningene fra dette
intervjuet er det mulig å vurdere sannsynligheten for
at barna oppfyller kriteriene til en eller flere diagnoser
på psykiske vansker. Ved å sammenholde den diag-
nostiske informasjonen og foreldres beskrivelse av
bruk av primær- og spesialisthelsetjenester får vi et bil-
de av i hvilken grad disse helsetjenestene blir brukt av
barn med psykiske vansker og deres foreldre.

Figur 3 viser at kontakten med både primær- og spesi-
alisthelsetjenesten henger sammen både med type pro-
blemområde og barnets kjønn. Foreldre til barn med
diagnostisert ADHD oppgir mer enn tre ganger hyppi-
gere kontakt med hjelpeapparatet (både primær- og
spesialisthelsetjenesten) enn hva foreldre til barn med

diagnostiserte emosjonelle vansker, korrigert for fore-
komsten av vansker. Samtidig er grad av kontakt også
forbundet med barnets kjønn. Foreldre til gutter opp-
gir totalt sett dobbelt så hyppig kontakt med spesialist-
helsetjenesten som det foreldre til jenter gjør. Forskjel-
len mellom type vansker kan forklares med at foreldre
har ulik terskel for å oppfatte symptom på emosjonelle
vansker enn atferdsvansker og ADHD, mens det fak-
tum at graden av kontakt med spesialisthelsetjenesten
for barn med vansker henger sammen med barnets
kjønn også kan forklares med at primærhelsetjenesten
i større grad henviser gutter med vansker til spesialist-
helsetjenesten. Selv om disse resultatene er basert på
oversikter hvor det er korrigert for forskjell i forekomst
av vansker blant jenter og gutter, er det viktig å under-
streke at inndelingen i kjønn, type vansker og helsetil-
bud gjør at noen av gruppene blir små. Figur 3. 

Figur 3 viser hvor stor andel barn med diagnostiserte van-
sker innenfor emosjonelle vansker, atferdsvansker og ADHD
(de tre hyppigste problemområdene i første runde av Barn i
Bergen) som har vært i kontakt med primær- og spesialis-
thelsetjenesten, fordelt på barnets kjønn.

Oppsummert viser disse resultatene at foreldre til i
overkant av 6% av 7–9 åringer i Bergen kommune i
2002 oppga å ha vært i kontakt med helsetasjon/fastle-
ge på grunn av problemstillinger rundt barnets psykis-
ke helse. Foreldre til et enda høyere antall barn oppga
å ha hatt tilsvarende kontakt med PPT. Ut fra hva vi
vet om utviklingen av psykiske vansker hos barn er
det grunn til å tro at behovet for kontakt med hjelpe-
apparatet vil øke, særlig i forbindelse med økt fore-
komst av vansker hos jenter. I et slikt lys viser tallene
at barn og unges psykiske helse er en viktig oppgave
for primærhelsetjenesten. De fleste barna som var i
kontakt med BUP hadde også hatt kontakt med helse-
stasjon/fastlege. Graden av kontakt med hjelpeappa-
ratet hang også sammen med type vansker. Selv når vi
korrigerte for forskjell i forekomst av vansker i denne
aldersgruppen var det langt færre barn med emosjo-
nelle vansker som hadde vært i kontakt med hjelpeap-
paratet enn barn med atferds-vansker og ADHD. Det
var også gjennomgående forskjeller basert på barnets
kjønn, i den forstand at foreldre til gutter oppga mer
kontakt med både primær-, men særlig spesialisthelse-
tjenesten. Vi har nylig gjennomført en ny screening av
barna i de samme fødselskohortene. Det longitudinelle
designet til undersøkelsen setter oss i stand til å følge
utviklingen i barns psykiske helse over tid, det gjelder
også i forhold til kontakten med hjelpeapparatet. 

All korrespondanse angående artikkelen: Kjell Morten Stormark,
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Postboks 7800,
5020 BERGEN.  E-post: kjell.stormark@rbup.uib.no.  Fax: 555 88
379.  Telefon: 555 88 670.
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––––––––––––––––––––––––––––––
Jane Mikkelsen Kyrkjebø, 
Førsteamanuensis ved Høgskolen i
Bergen

––––––––––––––––––––––––––––––

Introduksjon
Alle som jobber innen sosial- og helsetjenesten ønsker
å være dyktige fagpersoner og rause samarbeidspart-
nere. Til tross for gode intensjoner, ser vi at tjenestene
ofte utøves på en måte som gjør at brukerne opplever
kvalitetssvikt i ulike sammenhenger. Som fagpersoner
betrakter vi ofte behovet for endring ut fra et fornufts-
messig perspektiv. Er det tilstrekkelig med en faglig og
fornuftsmessig tilnærming når tjenestene skal vurde-
res? Brukernes formidling av opplevelser blir en forut-
setning for å kunne forbedre sosial- og helsetjenesten.
Dette må vi som fagpersoner våge å erkjenne og ta
konsekvensene av. 

Dagens sosial- og helsetjeneste er preget av komp-
leksitet: sammensatte problemstillinger, ulike faglige
tilnærminger, avansert teknologi, stor tilførsel av in-
formasjon, mange individuelle vurderinger og
gjennomgående stort arbeidspress. Vi vet at ting kan
gå galt, at det oppstår belastninger, uønskede hen-
delser og i unødvendig mange tilfeller alvorlig skade
eller død. For å mestre utfordringene i det daglige ar-
beidet, trenger sosial- og helsearbeidere innsikt i den
økende kompleksiteten de står overfor. Mange forhold
både nasjonalt og globalt skaper nye behov og forvent-
ninger til tjenestene. For å imøtekomme kravet til økt
kvalitet på tjenestene, har Sosial- og helsedirektoratet
utarbeidet en Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring
i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), …og bedre skal
det bli.

Målene i strategien er at tjenestene skal være virk-
ningsfulle, sikre og trygge. Brukerne skal involveres
og gis innflytelse. Den skal være samordnet og preget
av kontinuitet, være tilgjengelig og rettferdig fordelt
samt at ressursene skal utnyttes på en god måte. Den
beskriver følgende fem innsatsområder med anbefa-
linger: styrke brukerne og utøverne, forbedre ledelse
og organisasjon, styrke forbedringskunnskapens plass
i utdanningene og følge med i og evaluere tjenestene. 
Fagspesifikk kunnskap er grunnlaget for alt arbeid i
sosial- og helsetjenesten. Forbedringskunnskap hand-
ler om den kunnskap som gir grunnlag for systematisk
forbedring av praksis. Forbedringskunnskap er verken
vanskelig eller mystisk, men den må læres. Kompetan-

sen erverves ikke uten at det stilles spørsmål ved ”evi-
ge” sannheter og etablert praksis. Når fag- og forbe-
dringskunnskap kombineres kan det åpnes for både
faginnsikt og opplevelsesmessig innsikt, i tillegg til
kunnskap om metoder, verktøy og teknikker som er
nødvendig for å gjennomføre endring og oppnå reell
forbedring av tjenestene. 

Forbedringskunnskap
Grunnleggende forbedringskunnskap er en kunn-
skapsmasse som gradvis har vokst fram fra tidlig i det
20. århundre. Det intellektuelle grunnlaget ble bl.a. for-
mulert av W. Edwards Deming (1993) i boka ”The
New Economics” der han beskriver ”The System of
Profound Knowledge”, som den kunnskap som bidrar
til forbedringer: Kunnskap om systemer og prosesser,
kunnskap om variasjon, kunnskap om arbeids- og en-
dringspsykologi og erfaringslæring. Hver av disse
komponentene har en betydelig kunnskapsmasse og
en rik historie, men kan ikke enkeltvis gi den dype
innsikt og sammenheng som er nødvendig for å forme
en helhetlig kunnskap om forbedring. 

I en grunnleggende artikkel om forbedring i helsetje-
nesten kombinerer Batalden og Stoltz (1993) fag- og
forbedringskunnskap (figur 1). Modellen illustrerer
hvordan forbedringskunnskap kan sees som et kom-
plement til den fagspesifikke kunnskapen. Sammen vil
disse kunnskapsområdene legge grunnlag for kontinu-
erlig forbedring av tjenestene og øke kvaliteten på de
tjenester som utøves. 

For å gjøre forbedringskunnskapen mer tilgjengelig
og bedre egnet til opplæring og utdanning, er denne
beskrevet i form av 8 kunnskapsområder.

Brukerkunnskap: Å kunne identifisere personer eller
grupper som nå eller i fremtiden blir brukere av sosial-
og helsetjenester, innhente kunnskap om og forstå de-
res behov og preferanser og kunne se sammenhengen
mellom disse og tjenestenes organisering. Dette forut-
setter evne og vilje til å forstå, anerkjenne og ta konse-
kvensene av brukerens perspektiv, samt å bidra aktivt
til brukerinvolvering gjennom egenomsorg, medbe-
stemmelse og samhandling.

System og prosesser: De fleste tjenester og de resultater
de gir, er en følge av kompleks interaksjon mellom
mennesker, prosedyrer og utstyr. Å kjenne egenska-
pene ved slike systemer og hvordan ulike systemer på-
virker hverandre gir hjelp til å forstå avhengigheten og
relasjonen mellom elementene, hva som skapes og
hvorfor. Dette er nødvendig for å imøtekomme enkelt-
menneskers og samfunnets behov for sosial- og helse-
tjenester. Prosesskunnskap inkluderer evne til å identi-
fisere, kartlegge og forbedre prosesser.
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Måling og variasjon: Å samle og analysere data fra virk-
somheten, skille mellom normal og spesiell variasjon
samt å bruke data som grunnlag for å redusere uøn-
sket variasjon. Det vil alltid være variasjon i prosesser,
resultat av tjenestene vi produserer vil variere og men-
neskene i en arbeidsprosess er ulike. Å registrere og
forstå variasjon over tid er nøkkelen til å gjenkjenne og
bruke dataene som grunnlag for kontinuerlig forbe-
dringsarbeid. 

Samarbeid: Kunnskap, metoder og ferdigheter som
trenges for å samhandle og jobbe effektivt i grupper.
Kunne forstå og verdsette brukernes kompetanse, an-
dres fagområder og ulike perspektiver og ansvar. Ha
evne til å fremme disse evnene i andre og se betyd-
ningen av en tverrfaglig tilnærming for kontinuerlig
forbedring i sosial- og helsetjenesten. 

Kunnskap om egen praksis: Forbedring forutsetter en-
dring. Grunnlaget for kontinuerlig forbedring er å ut-
vikle kunnskap og læring ved å knytte sammen teori
og praksis. Dette innebærer å kunne erkjenne behov
for ny kunnskap i egen tjenesteytelse og å kunne ut-
vikle slik kunnskap gjennom empirisk testing.
Gjennom refleksjon, og ved å dele erfaring med andre,
utvikles kunnskap som kan videreføres til nye situa-
sjoner. 

Gjennomføre og lede endring: Metoder og ferdigheter
som er nødvendig for å utforme og teste endringer i
komplekse organisasjoner. Organisere og lede forbe-
dringsprosjekter. Kunnskap om hvordan mennesker
reagerer på endringsforslag, motstand mot endring og
hvordan slik motstand kan møtes på en hensiktsmes-
sig måte. Forstå virksomhetens oppgaver og behov, 
effektiv bruk av informasjonsteknologi, de ulike fag-
gruppenes roller i det daglige arbeidet og kunne tilret-
telegge for utvikling av et støttende arbeidsmiljø som
fremmer læring og trivsel. Generell og strategisk le-
delse av personalet og det arbeidet de utfører.

Kvalitet og ressursbruk: Forståelse av de sosiale
sammenhengene hvor sosial- og helsetjenester ytes (lo-
kale, regionale, nasjonale og globale arenaer), hvordan
forventningene til tjenesten kommer til uttrykk og
hvordan sammenhengen mellom kvalitet og ressurs-
bruk kan synliggjøres. Dette inkluderer forståelse for
prioritering, finansiering og ressursbruk som grunnlag
for å utvikle kostnadseffektive tjenester. 

Integrering av fag- og forbedringskunnskap: Kunne koble
sammen fagspesifikk kunnskap og forbedringskunn-
skap (som beskrevet ovenfor) og anvende dette til å ut-
vikle tjenestene. 

Forbedringsmodeller
En enkel, pedagogisk modell for forbedring beskrives
av Langley og Nolan m.fl. (1996). Modellen er
sammensatt av to deler: 

Tre grunnleggende spørsmål 
Demings sirkel (PDSA-sirkelen) som benyttes for å tes-
te ut og gjennomføre endring i reelle arbeidssituasjo-
ner.

Figur 2: Langley og Nolan’s modell for forbedring

W. Edward Deming (1986) beskriver PDSA-sirkelen
(Plan-Do-Study-Act) som en systematisk problemløs-
ningsmetode i fire faser for å planlegge, utføre, studere
og handle/lære. Når et forbedringsområde er identifi-
sert, tillater modellen rask utprøving av endringer i li-
ten skala. Effekten av disse endringene analyseres før
ytterligere endringer gjennomføres. Det er avgjørende
at utprøvingen skjer fortløpende. Figur 3 beskriver
PDSA-sirkelen.

Figur 3: PDSA-sirkelen

Oppsummering/egne erfaringer
Det å lære forbedringskunnskap har vært mitt hoved-
interessefelt de siste årene og var også tema i mitt dok-
torgradsarbeid ”Learning to improve: Integrating cont-
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inuous quality improvement learning into nursing
education” som ble forsvart ved Universitetet i Bergen
høsten 2004. Det kan være mange måter å lære seg en
systematisk måte å endre og forbedre på. Noe som har
vært mye brukt og positivt evaluert er å gjøre et eget
personlig forbedringsprosjekt, hvor du tar utgangs-
punkt i et område i ditt liv, som DU har kontroll over,
og som du ønsker å endre/forbedre. Med bakgrunn i
modellene som er beskrevet kan du identifisere, kart-
legge og forbedre situasjonenen. Bruk gjerne prosjekt-
arbeidsboken: Personlig kvalitetsforbedring + eksem-
pler på tidligere prosjekter som finnes på http://stu-
dent.hib.no/infotorg/veiledninger/pfp/index.htm.

FFoorrffaatttteerreenn::
Jane Mikkelsen Kyrkjebø, 1. amanuensis ved Institutt for sykepleie ved
HiB. Sykepleier med videreutdanning innen anestesi og som helse-
søster, pedagogikk og veiledning, samt en mastergrad i helsefrem-
mende arbeid. Doktoravhandlingen omhandlet hvordan integrere
opplæring i forbedringsarbeid i sykepleierutdanningen. Forfatter av
”Kvalitetsutvikling i helsetjenesten – en lærebok for helsefagstuden-
ter”, Fagbokforlaget, 1998. Sittet i arbeidsgrupper og bidratt i utar-
beidelsen av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og hel-
setjenesten ... og bedre skal det bli (2005-2015), samt anbefalinger til
innsatsområdet: Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene.

Årets nasjonale konferanse for landets åtte helsesøster-
utdanninger ble gjennomført i løpet av dagene 3.-5.
mai, og i år samlet vi 12 deltakere fra sju forskjellige
skoler. Høgskolen i Tromsø var arrangør, og program-
met startet – på vanlig måte – med at utdanningene in-
formerte hverandre om student- og lærersituasjonen,
retningslinjer fra sentrale myndigheter, nye forhold
ved den enkelte høgskolens organisasjon, forsknings-
og utviklingsarbeid, samt annet av nyhetens interesse.
Hensikten med konferansen er å informere hverandre
og kunne drøfte felles helsesøsterfaglige og pedagogis-
ke utfordringer og strategier. Vi ser på konferansen
som en type kvalitetssikring av den enkelte utdanning,
i tillegg til at konferansen fungerer svært nettverks-
styrkende. 

Konferansens faglige program var i år i stor grad kon-
sentrert om temaet helsesøsterfagets kjerne, og vi stilte
spørsmålet om hva den består av, spesialiteten som
helsesøster innehar. Dette grunnlagstema har også tid-
ligere vært presentert og drøftet, og arrangørene men-
te en slik spørsmålsstilling kunne være en god oppføl-
ging fra fjoråret, hvor det da ble tatt utgangspunkt i ar-

tikkelen som hevder at helsesøsteryrket deprofesjona-
liseres (Andrews & Wærness 2004, Sosiologisk Tids-
skrift, vol.12; 325-341). Temaet er også relevant i for-
bindelse med at Landsgruppen av Helsesøstre nå utre-
der og forbereder søknad til myndighetene om spesia-
listgodkjenning for helsesøstre. Utdanningene hadde
forberedt og presenterte sine innlegg, det ble arbeidet i
små grupper, og det ble oppsummert og sammenfattet
synspunkter i et avsluttende plenum.
Andre tema som ble tatt opp på konferansen var 
– Samarbeid mellom helsesøsterutdanningene og

Landsgruppen av Helsesøstre, og i denne forbin-
delse ble Åshild Glad valgt som utdanningenes kon-
taktperson i forhold til helsesøsterfaggruppen sen-
tralt. 

– Kartleggingsverktøyet Språk 4 og opplæringspro-
grammet for helsesøstre som Sosial- og helsedirek-
toratet har initiert overfor helsesøsterutdanningene. 

– Helsesøsters befolkningsretta arbeid.
– Nettbasert undervisning og informasjons- og  kom-

munikasjonsteknologi (IKT) i utdanningene.
– Prosjektarbeid i helsesøsterutdanningene og i kom-

munehelsetjenesten. 
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Dette er de 12 helsesøs-
terfaglig utdanningsan-
svarlige, deltakere som
kom fra sju forskjellige
høgskoler i Norge, fra
venstre ser vi: Lisbeth
Gravdal Kvarme, Liv S.
Aabo, Bente Krogseth,
Ellinor Beddari, Merete
O. Karlsen, Berit Mar-
grethe Sandvik, Kari Gla-
vin, Anne-Gerd Karlsen,
Berit Misund Dahl,
Ragnhild Sollesnes, Ås-
hild Glad, Marit Alstveit. 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Espe, Astrid Hobrad, Rita Midtbø og Toril Økland, le-
dende helsesøstre i Bergen kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bemanningsnormer i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten er etterspurt. I Bergen kommu-
ne er det utarbeidet normtall for helsesøstre
og leger i helsestasjon og skolehelsetjenesten
på barne- og ungdomstrinnet. I planlegging og
gjennomføring av tilbudet er disse veiledende
og et praktisk verktøy å støtte seg til for å
oppnå en god ressursutnyttelse og rettferdig
fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver.
Normtall kan  bidra til å synliggjøre behovet
for å styrke tjenesten med nye stillinger. Opp-
gaver for helsesøster i smittevern utenom vak-
sinasjon, miljørettet arbeid og tverrfaglig sam-
arbeid på system- og tjenestenivå er ikke
normberegnet i denne metoden. Også til fag-
og tjenesteutvikling som organiseres som
prosjektarbeid må bemanning tilleggsbereg-
nes. 

Innledning
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i de senere
årene fått avklart oppgaver og ansvarsområder
gjennom nye retningslinjer (Veileder og forskrift). For-
skrift og retningslinjene tillegger  helsestasjons- og
skolehelsetjenesten å yte større omfang av helsefrem-
mende og forebyggende tilbud enn tidligere med spe-
siell vekt på forebyggende psykisk helsearbeid. En rek-
ke andre nasjonale og helsepolitiske dokumenter gir
uttrykk for at helsefremmende og forebyggende inn-
sats skal styrkes og økes i omfang, blant annet frem-
kommer dette i Opptrappingsplanen for psykisk helse
og Folkehelsemeldingen (St meld.nr16, 2002-2003).
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er utpekt som
sentral aktør i dette arbeidet i kommunens helsetjenes-
te.

Blant personalet er det et uttalt behov for å ha en be-
manningsnorm å forholde seg til når en skal planlegge
og gjennomføre tilbudet til målgruppen. Problemstil-
lingen blir: Hva trenger vi av fagressurser og støtteper-
sonell for å utføre tjenesten i samsvar med faglig for-
svarlig virksomhet? - her i betydningen i samsvar med
nasjonale retningslinjer. Helsesøstre i Fyllingsdalen
bydel, Bergen utarbeidet i 1998 en beregningsmal for
normtall for helsesøster og lege i helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten med utgangspunkt i ansvaret og opp-
gavene gitt i Veileder-98 (Statens Helsetilsyn). Dette
datamaterialet er blitt videreutviklet av oss ledende

helsesøstre i Bergen kommune. Det er bemanningsnor-
mer for helsesøster og lege i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten som i det følgende blir presentert.

Behovet for bemanningsnormer har vært belyst og ut-
redet også tidligere av andre (Bergen kommune 1986,
NSF 1975 og Landsgruppen av helsesøstre 2001) og
rammebetingelser er omtalt i boken Helsesøstertjenes-
ten (Glavin og Kvarme 2003). I den normberegningen
som her presenteres er tidsomfanget vurdert pr oppga-
ve i henhold til faglige retningslinjer. Siden vi ikke har
sett annen beregningsmetode, antar vi at nettopp slik
detaljgjennomgang er det som skiller seg ut sammen-
lignet med de andre normberegningene.  

Helsemyndigheter signaliserte på 1990-tallet i utred-
ninger og lovverk at bemanningsnormer ville hindre
fleksibel bruk av personellressurser i helse- og sosial-
tjenesten. Fremfor å låse seg fast til årsverk pr X-antall
innbyggere, skulle en vurdere ressurser til helse- og
sosiale tjenester ut ifra befolkningens behov. Det kun-
ne variere fra kommune til kommune, og derfor skulle
personellressurser dimensjoneres ut fra lokale priorite-
ringer og beregninger. Med dette som utgangspunkt,
sier det seg selv at variasjon i ressursbruk og tjeneste-
tilbud kan bli stor. Fra et helse- og sosialpolitisk nivå
er det pr d.d. ikke utgitt normer for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. For andre helse- og sosialtjenester
er det likevel innført normering i helsetjenesten, blant
annet i fastlegeordningen der en legehjemmel har ca
1400 personer på legelisten. IPLOS er et nasjonalt in-
formasjonssystem som skal skaffe opplysninger om
type og omfang av pleie- og omsorgstjenester som
grunnlag for beslutninger, planlegging og styring
(Øgar og Hovland 2004). Hvor mange ansatte på vakt
for å yte faglig forsvarlige tjenester i hjemmesyke-
pleien er fokusert i Bemanningsprosjektet som presen-
teres som fagtema i Tidsskriftet Sykepleien 11/06. I ti-
der med fokus på sammenligninger av tjenester
mellom kommuner (for eksempel KOSTRA) ligger det
godt an til at standarder i helse- og sosialtjenester i
større grad vil arbeide seg frem. Hvordan kan vi ellers
besvare spørsmålet om hva som er riktig bemanning
for å yte faglig forsvarlige helsetjenester?

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten betraktes som en
regulert helsetjeneste i den forstand at det er klare ret-
ningslinjer for et standardtilbud som skal ytes overfor
alle i barne- og ungdomsbefolkningen i alle landets
kommuner. Det kan derfor være mindre komplisert å
utarbeide personellnormer i denne tjenesten sammen-
lignet med andre helse- og omsorgstjenester der det in-
dividuelle hjelpebehovet er mer uforutsigbart og vari-
abelt.  

Helsesøstre Nr. 3 – 2006

72

Normtall i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten



Bemanningsnormen som her presenteres gir flere barn
pr årsverk enn bemanningsnormen utarbeidet av
Landsgruppen av helsesøstre. I vår utarbeidelse har vi
forsøkt å gi realistiske vurderinger av  tidsbehovet
som ytes til målgruppen og tid til fag- og tjenesteutvik-
ling med utgangspunkt i ansvar og oppgaver gitt i Vei-
leder. I tillegg kommer og sosiale gjøremål (lunsj, etc).
Arbeidsmengden for den enkelte helsesøster blir
gjennomgått og vurdert 1-2 ganger i året for å vurdere
om belastningen på faggruppen er noenlunde rettfer-
dig fordelt og faglig forsvarlig. Bemanningsnormen
blir da et objektivt referansemål som vi erfarer som et
godt hjelpemiddel. I tillegg vil vi alltid måtte ta andre
lokale hensyn som reiseavstander, sosiale belastninger,
kontinuitet, tilgjengelig kontorhjelp, osv.

Ved stillingsøkning gjennom Opptrappingsmidler for
psykisk helse har flere bydeler fått faktisk nedjustert
antallet nyfødte barn og elever, dvs færre pr. helsesøs-
terårsverk. Det er imidlertid fortsatt et gap mellom det
nivået som bemanningsnormen anbefaler og faktiske
ressurser. Vi har enda en vei å gå før vi oppnår opti-
mal grad av faglig forsvarlig virksomhet i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i Bergen kommune. Lese-
tips: Faglig forsvarlige helsetjenester omtales i boken
Mellom kaos og kontroll av Øgar og Hovland (2004). 

Bergen kommune har høyere barne- og befolkningstall
pr. helsesøsterstilling sammenlignet med andre by-
kommuner som Stavanger og Trondheim (Bergen
kommune 2005). I budsjettildeling for 2006 ble det po-
litisk vedtatt å øke helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten med 10 nye stillinger. Bemanningsnormen som her
presenteres ble lagt til grunn for synliggjøring av be-
hovet. I ettertid vet vi at budsjett 2006 ikke har gitt tje-
nesten alle stillingene som forespeilet, men underbe-
manning er satt på politisk dagsorden. 

Nedenfor presenteres bemanningsnormer for helsesøs-
ter i helsestasjon og i barne- og ungdomsskolen. Be-
manningsnorm for skolehelsetjenesten i videregående
skole er under utarbeidelse. Dersom noen ønsker å få
tilsendt bemanningsnormene i sin helhet, er det bare å
ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppen. 

Metode 
Normtall for helsesøster og lege i helsestasjonen 
Vi har tatt utgangspunkt i ett årsverk på 1688 timer (52
uker minus 5 uker ferie og 10 bevegelige helligdager,
Arbeidsgiverseksjonen, Bergen kommune). Ett årsverk
(1688 timer) disponeres som følger: 10 % til organisa-
sjon- og fagutvikling (169 timer), 15 % lunsj/sosial-
tid/HMS-arbeid (253 timer), 5% tverrfaglige møter (84
timer), og resterende 70% til helsetjeneste (1182 timer)
direkte rettet mot barn/elever og foresatte. 

Som tidligere nevnt, er det tatt utgangspunkt i stan-
dardtilbudet i veileder-98 og regnet ut hvor mange ti-
mer vi vil bruke på X antall barn/elever til å utføre
oppgavene. Det er ikke særlige endringer i tilbudet i

veileder til forskrift (utgitt i 2005), men det kan det
eventuelt tas høyde for. Vi har forutsatt at helsestasjo-
nen har tilfredsstillende merkantil hjelp, har den ikke
det, må helsesøster ha mer tid til å utføre oppgavene. 

Eksempel på behov for helsesøsterressurser beregnet
pr 100 nyfødte barn, forutsatt 
• Hjemmebesøk ca 2 timer pr nyfødt barn
• Konsultasjoner i gruppe med 5 barn i hver gruppe
• Tid pr gruppe ved helsesøster er på 2,5 timer
• Tid pr gruppe ved lege og helsesøster er på 2,5 ti-

mer
• Individuell konsultasjonstid hos helsesøster er på 30

min på barn 0-2 år og 60 min på 4-åringer
• Tid pr konsultasjon hos lege er på 30 min 

Standardtilbudet til 100 barn krever totalt 900 timer
Ca 25% av barna vil ha behov for ekstrakon-
sultasjoner pga spesielle og ulike behov (ut-
videt konsultasjonstid/ ekstra konsultasjo-
ner) – her inngår ansvarsgrupper og annet 
tverrfaglig kontakt og indiv oppfølging. 225 timer

Administrativt1 arbeid medfører ca 20% av
900 timer. For eks til: for- og etterarbeid, hen-
visninger og registrering av tilbakemelding-
er, vurdering av innkallinger, brev/telefon til 
de som ikke møter. 180 timer

Brukerrettet arbeid for helsesøster pr 100  
barn krever minimum 1305 timer

Brukerrettet arbeid for lege pr 100 barn  
krever minimum 263 timer

Utregningsmal
Normtall for et helsesøster-
årsverk : 1182  x  100

1305  
=  90 fødselsmeldinger

Normtall for helsesøster og lege i skolehelsetjenes-
ten - barnetrinnet
Utgangspunktet for beregning er en skole med 350 ele-
ver – 2 klasser på hvert trinn à 25 elever. 
Viktige momenter i beregningen:
• Det er beregnet tid for gjennomføring av oppgaver

pr klassetrinn. 
• Vi har fulgt tilbudet i veileder-98 med helsesøster-

og legetid tid pr elev. 
• Det er beregnet 30 min både til helsesøster- og lege-

konsultasjon.
• Det er lagt inn tid til for- og etterarbeid, samt ekstra

tid på grunn av ingen merkantil hjelp i skolehelse-
tjenesten.

Eksempel skolestart
50 elever vil trenge 25t/år i konsultasjonstid hos helse-
søster. Det vil gå 10 t til for- og etterarbeid. Totalt vil
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helsesøster bruke 35 t til skolestartundersøkelse av 50
elever.

• For elever på klassetrinn der veilederen ikke har an-
befalt program, har vi beregnet 7 t årlig til klasse-
samtaler, grupper, undervisning etc.

• Vaksinering er beregnet ut ifra grupper på 5 elever
med 30 min på hver gruppe. Her er det i tillegg be-
regnet tid til utsending av informasjon til foresatte
og innkalling samt informasjon til elevene i klas-
sene. 

• Individuell oppfølging av elever på alle klassetrinn
er beregnet til at 30% av elevene vil trenge 2 konsul-
tasjoner hver.

• Tverrfaglige møter er satt til 8 møter\år\à 3 timer,
samt for og etterarbeid 1t\møte. Samarbeidstid ut-
over dette beregnes til 2 t\år.

• Inspeksjon av elevenes arbeidsmiljø inklusiv for- og
etterarbeid er satt til 8t\år.

En barneskole med 350 elever vil trenge skolehelse-
tjeneste
• helsesøster 30% stilling
• lege 10% stilling

Normtall for helsesøster og lege i skolehelsetjenes-
ten – ungdomstrinnet 
Beregning er her tatt ut ifra en skole med 375 elever – 5
klasser på hvert trinn à 25 elever.
Viktige momenter i beregningen:
• Det er beregnet tid pr. klassetrinn og konsultasjons-

tid på 30 min. 
• Størst andel av helsesøsterressurser i 8. klasse går til

konsultasjoner og  klasse-/gruppeundervisning.
• I 9. klasse er det vaksinering med BCG som tar flest

timer. Tid til undervisning er beregnet til en tredje-
del av det 8. klassene er tildelt.

• I 10. klasse er det satt av samme antall timer til
undervisning som i 8.klasse, samt tid til vaksine-
ring. 

• 3 t pr. uke beregnes til ”åpen dør” hos helsesøster.
• Tid er beregnet til nye elever som tilflytter i løpet av

skoleåret.
• Det er beregnet at 25%  av alle elevene vil ha behov

for individuell oppfølging med 2 konsultasjoner à
30min. Dette er 5% lavere enn i barnetrinnet pga. at
ungdomskolen har avsatt tidsressurs til ”åpen dør”.

• I tillegg til samarbeidstid på hvert alderstrinn er det
også satt av tid til tverrfaglige møter som på barne-
trinnet

• Ved tidsbruk i skolehelsetjenesten ved fysiotera-
peut, psykiatrisk sykepleier og/eller sosionom, vil
normtall for helsesøster vurderes i en helse- og sosi-
alfaglig totalbemanning. 

En ungdomsskole med 375 elever vil trenge skole-
helsetjeneste
• helsesøster 50% stilling
• lege 10% stilling

Drøfting 
Metoden som er utarbeidet og godkjent av forum for
ledende helsesøstre i Bergen kommune, ble i utarbei-
delsesfasen sendt på høring blant helsesøstrene i byde-
lene og i etterkant presentert for faglig overordnet le-
delse i Bergen kommune. Etter 2–3 års metodebruk be-
trakter vi normtallene som et hensiktsmessig og prak-
tisk verktøy i planlegging og gjennomføring av tilbu-
det. Som nevnt innledningsvis må det en solid styrk-
ning til for at Bergen kommune skal komme på nivå
med normtallene, særlig gjelder dette i skolehelsetje-
nesten. Det er viktig å nevne av vi i metoden ikke har
beregnet tidsressurs til smittevernsarbeid ved tilfelle
av tuberkuløs sykdom og til større oppgaver på sys-
tem- og tjenestenivå. I det sistnevnte tenker vi særlig
på fag- og tjenesteutvikling av et større omfang og del-
takelse i ulike tverrfaglige prioriterte oppgaver (tverr-
faglig planarbeid, kriseteam, overgrepsteam, SLT-ar-
beid, individuell plan og lignende). Vi ser det som
svært ønskelig å ha avsatt stilling/stillingsbrøk til an-
svarlig for fag- og kompetanseutvikling slik mange an-
dre helsetjenester/institusjoner har fått opprettet. Det-
te er ansvar og oppgaver som må tidsberegnes for seg
og bli tilleggsressurs i kommunens/ bydelens totalbe-
manning for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vi har diskutert en rekke forhold og momenter under-
veis i arbeidsprosessen. Vi ser at det er viktig å ha slike
drøftinger i lokal vurdering og beslutning av beman-
ningsnormer. Det vi blant annet har vært opptatte av
og vil peke på i denne sammenheng, er følgende pro-
blemstillinger:
1. Forflytning mellom arbeidssteder og lange reiseav-

stander for eksempel til/fra hjemmebesøk og mø-
ter. Med flere arbeidssteder opplever mange helse-
søstre å ha kontoret med seg i sekken, og utstyr
skal fraktes mellom helsestasjon-/skolehelsetjenes-
te.

2. Nybyggerområde med mye tilflytninger, som ikke
nødvendigvis gjenspeiler seg i antall fødselsmel-
dinger. 

3. Sentrumsnære befolkningsmønstre (blant annet økt
antall studenter og oppstart av foreldrekarriere/1.
gangsforeldre) og ulik annen helse- og sosialpro-
blematikk (vises i levekårsindex). 

4. Endringer i familiestruktur og mindre sosialt nett-
verk rundt foreldre og barn. Yter dagens helsesta-
sjon i større grad støtte og hjelp der sosialt familie-
og vennenettverk hadde slike funksjoner mer na-
turlig tidligere?

5. Er helsepersonell blitt mindre opptatt av å gi støtte
til brukernes egne ressurser og egenomsorg?
Og/eller er foreldre i dag mindre enn før i stand til
å mestre sin egenomsorg? Går mer av helsesøs-
trenes tid til å løse problemer der foreldre kanskje i
større grad kunne løse/ordne opp selv?

6. Minoritetetniske brukere har erfaringsmessig et ge-
nerelt behov for utvidet tid og flere konsultasjoner
til individuell oppfølging, og særlig økt tidsressurs
blir det ved behov for tolk. 
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7. Økte psykiske problemer hos både barn og voksne
tar som oftest mer tid enn 30 minutters konsulta-
sjon. Det kan ofte være vanskelig å få de med be-
hov henvist til og oppfulgt av 2. linjetjenesten. I
ventetiden vil disse være kommunehelsetjenestens
ansvar, og er brukere av helsestasjonen eller skole-
helsetjenesten. 

8. Kortere liggetid på føde-/barselklinikken fører til
at det helt tidlige veilednings- og oppfølgingsan-
svaret skyves over på helsestasjonene. Vi registre-
rer økte ammeproblemer og  usikkerhet blant ny-
bakte foreldre, hvilket krever helsestasjonsressur-
ser til oppfølging på et tidligere tidspunkt enn det
som er vanlig å planlegge. Ofte kommer foreldrene
uanmeldt til helsestasjonen på travle dager, og kan
få en uønsket og utilsiktet dårlig førstekontakt og
oppfølging fordi timeboken allerede er fullbooket.
Samarbeidet med foreldre får en dårlig start, og
helsestasjonen et dårlig omdømme. En ansvarsav-
klaring mellom 1. og 2. linje gjenstår. 

9. Kompetanse og endrings- og tilpasningsvillighet
blant personalet vil også være faktorer som må
vurderes i bemanningssammenheng.

10. Utregning av årsverk på legetjenesten kan diskute-
res. Legene har små stillingshjemler, og da kan tid
til fagutvikling, telefontid, sosialtid legges på en la-
vere norm enn ved hele stillinger. 

11. Arbeidsforholdene på kontoret/lokalitetene, til-
gjengelighet og utstyret som den enkelte helsesøs-
ter og lege omgir seg med og disponerer, må også
vurderes som god eller dårlig ressurs alt ettersom
hvordan disse faktisk er. Effektivitet i arbeidet er
svært avhengig av om slike forhold tilfredstilles i
noenlunde grad, og må også tas med i beman-
ningsnormen. 

12. Organisering av helsestasjons og skolehelsetjenes-
ten kan også ha betydning, samt tid til oppgaver og
funksjoner som ikke er brukerrettet. For eksempel
om tjenesteledelsen bør bestå av flere enn ledende
helsesøster når kravene til å ivareta administrative
oppgaver har vokst og endret seg enormt i stadige
nyorganiseringer. I Bergen har flere bydeler opp-
rettet gruppeleder for å imøtekomme at behovet
dekkes og er i samsvar med økte ledelsesoppgaver.
Dette stiller igjen krav til økt bemanning. 

Det kunne ha vært interessant at flere av problemstil-
lingene ble belyst og diskutert  nærmere, men i denne
sammenheng nevnes de kun for å vise at en beman-
ningsnorm påvirkes og er avhengig av mange forhold.
En beregningsmetode for bemanningsnorm som kan
tilfredsstille kravene til god praksis, kan sannsynligvis
fremskaffes ved kartlegging på ulike andre måter enn
den vi har valgt. Vi ser selvsagt at denne metoden ikke
fanger opp alle helsefremmende og forebyggende opp-
gaver som skal ytes barn og unge i regi av helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. Vi tenker også at det er
flere faktorer som skiller mellom by- og landkommu-
ner, og som må tas hensyn til. I tillegg kommer alle an-
dre lokale prioriteringer, forhold og behov som hver
kommune må vurdere når bemanningskabalen legges.  

Metoden og bemanningsnormen som her er presen-
tert, vil sikkert bli møtt av innvendinger og motfore-
stillinger som vi i arbeidsgruppen stiller oss åpne for.
Vi imøteser gjerne innspill og diskusjoner som kan bi-
dra til at metoden å beregne normtall på, kan bli enda
bedre belyst og videreutviklet.
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DEPRESJONER I TENÅRENE
– ung, trett og trist
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Jorunn Nina Lokøy, helsesøster i Askøy Kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forfatter: Gunilla Olsson
Forlag: Kommuneforlaget, 2006
122 sider

Boken består av 19 kapitler.
Den er lettlest og skrevet uten særlig bruk av fagspråk.
Det gjør den lett tilgjengelig for alle som har med ung-
dom å gjøre. Innledningsvis skriver Olsson om utfor-
dringer som er normale i tenårene, at det er forskjell på
å føle seg nedfor eller nedstemt og å ha en depresjon.
Hun understreker viktigheten av å ta ungdom på alvor
med sine ulike følelser. Det er ikke sikkert at foreldre
og andre voksne alltid oppfatter hvilke belastninger et
tenåringsliv kan romme.
En virkelig depresjon omfatter både følelse, tanke og
kropp.
Olsson skriver at det er først de siste 30 årene psykia-
trien har godtatt at de depresjonslignende tilstandene
som ble sett hos barn, var av samme art som hos voks-
ne.
Hun sier videre at symptomene imidlertid kan komme
til uttrykk på andre måter enn hos voksne, og at barn
og ungdom derfor ofte blir feiltolket på grunn av sig-
nalene de gir.
Undersøkelser viser at ca 1 % av barn før pubertet li-
der av depresjon, og at forekomsten da er like vanlig
både hos gutter og jenter. Etter puberteten finner man
en depresjon hos ca 5 %, der dobbelt så mange jenter
som gutter blir rammet.
Forfatteren beskriver symptomene på depresjon hos
ungdom. Hun poengterer at det er viktig å gjøre en
skikkelig utredning for å få frem årsaksforhold, miljø-
faktorer og evt skjulte handicap som tenåringen sliter
med for å kunne gi den rette hjelpen. Kunnskap og
åpenhet er avgjørende for å unngå skyld og skam.
Olsson viser til at nyere forskningsresultater bør tolkes
slik at ved tyngre depresjoner trenger tenåringer hjelp
av legemidler. Antidepresive midler foreskrives i liten
grad til tenåringer, selv om mediene gir inntrykk av
det motsatte. Det er viktig at diagnosen blir stilt og tatt
på alvor for å hindre tilbakevendende depresjoner.
Boken beskriver også eksempler på depresjon hos te-
nåringer. Dette er eksempler som er lett å kjenne igjen
når man arbeider med ungdom, og som kan gi en del
aha-opplevelser for leseren. Boken vil være til stor
hjelp i arbeidet med å gi ungdom rett hjelp til rett tid
og dermed unngå negative følger for selvbilde og re-
dusert mulighet til utdanning og gode relasjoner se-
nere i livet.

Ungdomsmedisin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av:  Greta Jentoft, Tromsø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ole Rikard Haavet, red.
208 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005.
Pris NOK 329,-
ISBN 82-15-00702-3

Redaktøren for boka Ungdomsmedisin er Ole Rikard
Haavet.  Han er dr.med., spesialist i allmennmedisin
og samfunnsmedisin, arbeider som fastlege og under-
viser ved Universitetet i Oslo innen temaer som berø-
rer unges helse. Dette er den første norske boken som
omhandler ungdomsmedisin, et fagfelt som ikke har
vært prioritert i norsk medisin og hvor fagstoff på te-
maet har vært mangelvare. Målsetting for boken er å gi
legestudenter, fastleger og andre helsearbeidere samt
foreldre kunnskap av betydning for den praktiske
hverdag. 

Ungdom er en særegen målgruppe med særskilte ut-
fordringer med hensyn til sykdom. Til tross for jevnt
over god helse i ungdomstiden sees en urovekkende
økning av helseproblemer som gir grunn til bekym-
ring. Ungdomstiden er i liten grad forbundet med al-
vorligere fysiske sykdommer, men psykosomatiske og
mentale plager rapporteres å være utbredte og økende.
Ungdomstiden er gunstig forebyggingsmessig; poten-
sialet er større i denne alderen for å sikre god helse og
mange gode levekår. Vanlige strategier i møte med pa-
sienter strekker ikke fullt ut til overfor ungdom. Av
denne grunn kan boken være et viktig fagtilskudd. 

Boken er lettlest og har et godt språk og omhandler
ungdom og de problemområder som unge presenterer
for helsetjenesten. Den er delt inn i fem hoveddeler
som handler om temaene normalitet, sårbarhet, mest-
ring, kontakt med unge og ung og syk.  Positivt er at
dialogen, kommunikasjonen og selve møtet og kontak-
ten med den unge vektlegges såpass sterkt i boken.
Flere kapitler er gode og informative, spesielt de kapit-
ler som omhandler unges psykiske helse. 

Haavet hevder at primærlegenes kontorer uten tvil er
unge menneskers mest søkte helsearena. Det er selv-
følgelig riktig i forhold til opplevd fysisk sykdom hos
unge, men ikke nødvendigvis ved psykiske plager og
emosjonelle vansker hvor terskelen for å søke hjelp er
høy.  I løpet av de siste 15 år, har mer enn 300 helsesta-
sjoner for ungdom blitt etablert i Norge på bakgrunn
av kunnskap og erfaring om at ungdom trenger en hel-
setjeneste som er tilrettelagt for deres behov og pre-
misser, blant annet et gratis og lett tilgjengelig tilbud
(Kelly 1998). Når det gjelder veiledning og rådgivning
i seksuell helse, kommer det klart frem at ungdom selv
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uttrykker behov for og ønsker å benytte helsestasjon
for ungdom framfor primærlegekontorer (Sintef Uni-
med 2001). Det er vanlig at ungdom også kommer til
helsestasjon med relasjonsproblemer, selvmordstan-
ker, rusproblemer og voldsepisoder, noe som tyder på
at helsestasjon for ungdom er en instans hvor unge
henvender seg til når de sliter og har problemer (Gla-
vin og Helseth 2005). Det kan virke som om helsesta-
sjonspersonalets holdninger preges av respekt og for-
ståelse og at det skapes ”gode kommunikative rom” i
møtet som hjelper unge til å ta opp temaer som i ut-
gangspunktet kan være vanskelige. Ungdom har i
undersøkelser vist at de har tillit til helsestasjon for
ungdom og tro på helsepersonellets kunnskap og vil-
lighet til å hjelpe (Hagelskjær 2004, Jentoft 2005). At
det er gratis og har åpent på ettermiddagstid øker til-
gjengeligheten for ungdom. 

Bokens svakhet går på tverrfaglig samarbeid. Her bur-
de samarbeid med andre yrkesgrupper i større grad
blitt vektlagt og beskrevet med tanke på alle de
sammensatte problemområder som ungdom presente-
rer. Det kan virke som om det ikke er en reell tro på
tverrfaglig samarbeid og mulighetene som ligger i det-
te. Når samarbeid med andre nevnes, er det ofte på
primærlegens premisser. Det er bra at foreldre nevnes
som en ressurs, men skolehelsetjenesten med helsesøs-
ter burde i langt større utstrekning regnes med i sam-
arbeid og oppfølging av ungdom.   Et samarbeid med
skolehelsetjenesten, skole, PPT, BUP og med personer
og etater som er en del av unges hverdag, vil være av
stor betydning spesielt i arbeid omkring unge med
psykiske vansker.

Haavets bok er et nyttig bidrag og kunnskapsformid-
ler for legestudenter, fastleger og andre helsearbeidere.
For helsesøstre og helsepersonell i helsestasjon for
ungdom og i skolehelsetjenesten, vil jeg i tillegg/alter-
nativt anbefale boken ”På ungdoms premisser. Helse-
stasjon for ungdom” (Økland og Glavin 2005) som tar
for seg mange av de samme områdene som Haavets
bok.  I boken ”På ungdoms premisser”  viser de dessu-
ten til svært nyttige referanser og har oversiktlig opp-
summering etter hvert kapittel om hva god praksis
innebærer i forhold til ungdom.  Min anbefaling; les
begge bøkene.

Litteratur
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Lykkes med å presentere aktuell og oppdatert kunn-
skap?
Ønsker tilbakemeldinger.

TENKEBOKA AV SUSANNE 8 ÅR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Hege Staalesen Larsen, Helseøster/ psyk.spl. 
Skedsmo kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forfatter: Boken er utgitt i nøyaktig den form den er
skrevet av Susanne på 8 år.
Forlag: Uranus
ISBN 82-995508-2-3

Susanne visste at moren hadde kreft og skulle dø. Hel-
digvis hadde hun en flott fagperson å snakke med.
Psyk.spl. Randi Ajer hjalp Susanne med å skrive og
tegne ned sine følelser og tanker i forhold til det at
mamma skulle dø. På første side skriver Susanne: ”Det
er synd at mamma ikke kan lage mat. Det er synd at
mamma dør. Det er synd at mamma har kreft. Jeg har
lyst at mamma skal leve mer.”

Susanne tar oss med inn i barns tanker om det å miste
sin mor. Boken er utgitt som en kladdebok og totalt
usminket og blottet for voksnes redigering. Vi møter
hennes sinne, gråt og savn: ”Faan kreft” ”drittkreft” og
”hjelpes jeg savner deg” er sterke uttrykk som griper
leseren og forteller om hvilke følelser barn har når en
av foreldrene dør.

Susanne begynner på boken før mamma dør, og fort-
setter å skrive og tegne etter at  mamma er død.

Undertegnede har selv gjort bruk av boken i samtaler
med barn som har mistet en av foreldrene. Boken bi-
dro til å stimulere barna til selv å skrive og tegne om
sine opplevelser. Boken er et lenge etterlengtet redskap
i samtaler med barn. Den gir noe av samme effekten
som en sorggruppe gjør. Det hjelper barna å høre at de
ikke er alene om å oppleve det de har opplevd. Det at
de ofte har de samme tankene, og at det er tillatt å sette
ord på følelser som sinne, sorg, savn og humor gjør at
sorgen blir lettere å bære.

Boken anbefales på det varmeste.
Dette er en bok som bør finnes på alle helsestasjoner,
alle barneskoler og i alle barnehager.
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1. Broen, Line Henrikke 0470 Oslo
2. Furuseth, Inger Marie 2480 Koppang
3. Furuseth, Trude 2150 Årnes
4. Gade-Lundlie, Gina 9900 Kirkenes
5. Goa, Aslaug Sandanger 4070 Randaberg
6. Hagen, Eva Olin 6690 Aure
7. Hole, Astrid 4045 Hafrsfjord
8. Ingebregtsen, Kate-Ellis 5173 Loddefjord
9. Karlsen, Merete 5141 Fyllingsdalen

10. Kvernes, Hanna Nauja 0258 Oslo
11. Larsen, Elin Lesto 6740 Selje
12. Lilleengen, Inger E. Aschim 2016 Frogner
13. Lorentzen, Åshild 2013 Skjetten

14. Lundhagen, Hege 0598 Oslo
15. Nessler, Nina 4009 Stavanger
16. Røren, Hilde 3018 Drammen
17. Rånes, Sissel 7169 Åfjord
18. Staff, Kari 5063 Bergen
19. Sørmo, Hege 1187 Oslo
20. Sveinhaug, Aud Marit 0670 Oslo
21. Takle, Kari 5173 Loddefjord
22. Teppichaiyanond, Wanna 6014 Ålesund
23. Thomassen, Birgit Wold 0586 Oslo
24. Tolo, Eva Lill N. 3960 Stathelle
25. Åsland, Gunn 4720 Hageland

Velkommen til nye medlemmer!
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Minneord om
Emmy Riisnes Træland

"Mamma sovnet stille inn idag morges ....." – Dette var
meldinga me fekk laurdag morgon, 18. februar. Det
var ikkje ei uventa melding – Emmy hadde vore sjuk
lenge. Likevel var det ufatteleg. Me skulle ikkje få
snakka med henne fleire gonger. Ho vart 56 år.
Denne solfylte laurdagen i februar vart med eit så grå.

Emmy var frå Bergen – der var ho født og der voks ho
opp. Men ho hadde sterke røter i Nordhordland.
Ho utdanna seg til sjukepleiar ved Røde Kors syke-
pleierskole i Bergen.
Etter eksamen i 1971 arbeida ho 1 år ved Bergen Røde
Kors sykehjem. Ho flytta så til Lindås kommune og
fekk arbeid ved Knarvik sjukeheim.
I 1981 fekk Emmy 1 års vikariat for helsesøster i nabo-
kommunen Austrheim. Dette arbeidet gav meirsmak.
Det var i det førebyggande helsearbeidet ho skulle hal-
da fram. Då vikariatet var over, reiste Emmy til Trond-
heim for å utdanna seg vidare til helsesøster. Etter det
vart det Lindås kommune som fekk  nyta godt av
kunnskapane hennar – først var ho helsesøster, deret-

ter  leiande helsesøster og etter omorganisering i kom-
munen, avdelingssjef for helsesøstertenesta.

Emmy var ein respektert leiar. Ho var direkte – og vil-
le at me skulle veksa med oppgåvene våre. Ho ville at
me skulle ta utfordringane som arbeidet gav oss.
Ho var svært observant – såg korleis det eine ville føra
til det andre. Mange gonger undra me oss over denne
evna hennar – for oftast hadde ho rett.

Emmy hadde eit stort nettverk. Ho var ein av pådriva-
rane for at helsesøstrene i Nordhordland skulle ha fel-
lessamlingar. Få ein stad der ein kunna diskutera fag
og evt få råd – ein stad der ein kunne arbeida fram for-
slag til korleis gjera tenesta betre.
Etter at Emmy vart råka av alvorleg sjukdom, såg me
meir og meir kva for ein sterk person ho var. Sjølv om
ho gong på gong måtte til nye behandlingar og til ope-
rasjonar, kom ho attende på jobb med nytt pågangs-
mot. Me snakka om kor ho tok energien sin frå.
Men Emmy var svært glad i arbeidet sitt. Ho hadde eit
ekte engasjement i det førebyggjande arbeidet – at
barn og unge skulle ha det bra i oppveksten stod i fo-
kus.
Me set stor pris på at me fekk arbeida saman med, og
læra av Emmy. Me hadde unt henne mange fleire år i
jobb, men mest av alt hadde me unt henne mange
gode år saman med familien. Familien betydde svært
mykje for henne – å få oppleva å bli mormor var like
stort for henne kvar gong. Ho fekk ofte besøk på kon-
toret av barnebarn som berre skulle inn og gi mormor
ein liten klem.

Det er mange som kjenner sorg over at Emmy er borte.
På helsestasjonen er plassen hennar tom. Me sit igjen
med eit stort savn.
Tankane våre går til familien – mann, barn, svigerbarn,
barnebarn, mor og bror.
Me lyser fred over Emmy sitt minne.

For tilsette ved helsestasjonane i Lindås kommune
Magni Fossåskaret Osvåg
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Har dere forslag til en (eller flere) helsesøster som:
• Har gjort seg spesielt bemerket ved å publisere fag-

artikler, bøker eller annet skriftlig materiale som
har bidratt til å profilere helsesøstre på en positiv
måte?

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post: Postboks 272, 6501 Kristiansund N
innen 05.03. 2007
Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fattes av
LaH-styret og vinner utnevnes på kongressen i Aren-
dal 25.-27. april 2006.

Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og mar-

kedsføre vårt fag og vår profesjon både innenfor og
utenfor sin egen virksomhet/kommune

• Har bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde
• Er medlem av NSFs Landsguppe av Helsesøstre

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post: Postboks 272, 6501 Kristiansund N
innen 05.03. 2007
Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret og
vinner utnevnes på kongressen i Arendal 25.-27. april
2007.
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Årets Helsesøster 2007 Den gylne penn 2007

NSFs LANDSGRUPPE AV HELSESØSTRE

INVITERER TIL KONFERANSE:
Adoptivfamilien
• Presentasjon av veiviser og foreldrehefte for oppfølging av adoptivfamilien i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten
• Hva vet vi om adopterte barns bakgrunn, muligheter og utfordringer?

Landets fremste fagfolk på adopsjonsspørsmål, adopsjonsorganisasjonene og andre vil dele
sin kunnskap med oss.
Oslo kongressenter, Folkets hus, 15. november 2006

Målgruppe: Helsesøstre og andre som arbeider med adoptivfamilier
Påmeldingsfrist: 10.10.06. NB! bindende påmelding.
Påmelding skjer til: Unni Tranaas Vannebo på unnitv@online.no eller på 913 34 622.
Pris: 1500 kroner. Dette inkluderer konferansedeltagelse, besøk hos utstillere, lunsj og kaffepauser. 
Innbetaling skjer til NSF LaH på kontonummer 7874 05 74 557.
Kurset er godkjent av NSF som merriterende til klinisk spesialist med 7 timer.

Program

0800-0900 Registrering, kaffe – besøk hos utstillere
0900-0915 Velkommen, åpningsinnlegg, leder NSF LaH Astrid Grydeland Ersvik
0915-0945 Veiviser for oppfølging av adoptivfamilien Hilde Rakstang og Brynhild Hesthamar, helsesøstre

i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
0945-1000 Foreldrehefte Astrid Grydeland Ersvik
1000-1045 Om adopsjonsprosessen Ingvild Huse, kurator Adopsjonsforum
1045-1100 Pause med kaffe, besøk hos utstillere
1100-1145 Adoptertes bakgrunn Amalia Carlie, psykolog/spes. i klinisk psykologi
1145-1230 Medisinsk oppfølging Petter Brantdzæg, seksjonsoverlege Ullevål sykehus
1230-1330 Lunsj, besøk hos utstillere
1330-1345 Fra departement- og direktorats ståsted Siri Haavie, rådgiver ShDir
1345-1430 Språk og språkutvikling hos adopterte Anne Lise Rygvold, førsteamanuensis Univ. i Oslo
1430-1445 Pause med kaffe, besøk hos utstillere
1445-1530 Hva vet vi om adopterte i Norge? Monica Dalen, professor Universitetet i Oslo
1530-1555 Adoptert og norsk Hanne Eide Andersen, journalist
1555-1600 Avslutning Leder LaH Astrid Grydeland Ersvik
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Annonser:
1/1 s. 4-farger, på omslagets s. 4 kr 8.000
1/1 s. 4-farger, på omslagets s. 2 eller 3 kr 7.000
1/2 s. 4-farger, på omslagets s. 2 eller 3 kr 5.200
1/1 s. 4-farger, annen plassering kr 6.500
1/2 s. 4-farger, annen plassering kr 4.000
1/1 s. sort/hvitt, på omslagets s. 2 eller 3 kr 4.500
1/2 s. sort/hvitt, på omslagets s. 2 eller 3 kr 3.500
1/1 s. sort/hvitt, annen plassering kr 4.000
1/2 s. sort/hvitt, annen plassering kr 3.000

Annonseansvarlig: 
Anita Skjellerud, nestleder LaH,
Øvre Smedbyvei 15, 2870 Dokka
Tlf. priv. 61 11 82 78 – Mobil: 90 20 29 47 
e-post: anita.skjellerud@sensewave.com

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: Februar 2007
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. desember 2006.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere originalbilder eller illustrasjoner som øn-
skes brukt – må disse sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å formidle
det som opptar våre medlemmer. Har du skrevet 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 dersom du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.

Abonnement:
Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av bibliotek, høgskoler, institusjoner og firmaer. 
Opplag: 2400.
Pris kr 300,– pr. år.
Bestilles hos: Astrid Grydeland Ersvik, LaH Postboks 272, 
6501 Kristiansund N

Adresse:

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

Info fra redaksjonen

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 1/2007

Kirsti Bryne Rykkje
Tlf: 51 91 26 67 (jobb) Tlf: 51 95 99 58(priv)
kirsti.bryne.rykkje@stavanger.kommune.no

Hilde Lien Kaisen
Tlf: 51 50 89 06 (jobb), Tlf: 51 58 89 79(priv)
hilde.lien.kaisen@stavanger.kommune.no
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2006 (mai)
OSLO: Gunn Quamme, Frenningsvei 1, 0558 Oslo

tlf. priv: 22 15 52 63, arb: 23 20 71 50, mobil: 48 05 10 12 
e-post: gunn.quamme@bbj.oslo.kommune.no

ØSTFOLD: Rita Eikeland Krogstad
tlf. priv: 64 94 12 56, mobil arb: 95 17 45 35
e-post: ritakrogstad@hotmail.com

AKERSHUS: Torunn Stenstad, Fjellvn. 3A , 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78, arb: 67 92 96 93, mobil:: 48 21 76 35
e-post: toruste@online.no

HEDMARK: Cecilie Ruud Dangmann, Dragonveien 23, 2335 Stange
tlf. priv: 62 58 23 45,  arb: 62 58 52 82, mobil arb: 97 66 89 73, priv: 92 06 97 63 
e-post: cecilie@dangmann.com 

OPPLAND: Rigmor Høye , Postboks 45, 2670 Otta
tlf. priv: 45 66 45 06, arb: 61 70 07 61, mobil: 41 20 64 81
e-post: rigmorhoye@hotmail.com, rigmor.hoye@sel.kommune.no

BUSKERUD: Rita Bjørnstad, Brattbakken 1, 3340 Åmodt
tlf. priv: 32 78 44 08, arb: 32 78 66 70, mobil arb: 90 76 91 73, priv: 41 30 39 05
e-post: rita.bjoernstad@modum.kommune.no

VESTFOLD: Liv Horpestad, Hortensvn. 159, 3157 Barkåker
tlf.priv: 33 38 05 97, mobil: 97 56 89 95
e-post: liv.horpestad@horten.kommune.no;  livhorpestad@hotmail.com

TELEMARK: Åse Saxegaard, Marmorveien 44-3931 Porsgrunn
tlf: 35 51 38 02, arb: 35 56 54 90, mobil: 90 77 36 42
e- post: ase.saxegaard@porsgrunn.kommune.no

AUST-AGDER: Britt M. Hansen, Sukkerheia 7, 4816 Kolbjørnsvik
tlf. priv: 37 03 34 26, arb: 37 06 24 00, mobil:90 08 40 65
e-post: britt.merete.hansen@arendal.kommune.no

VEST-AGDER: Irene Hagen, Alvestien 11, 4638 Kristiansand
tlf. priv: 38 04 86 69 / 95 79 11 14, arb: 38 07 59 80
e-post. Irene.hagen@kristiansand.kommune.no

ROGALAND: Nina Hurlen, Myklabergveien 11, 4314 Sandnes
tlf. priv: 51 63 02 38  
e-post: ninahurl@online.no

HORDALAND: Astrid Paulsen, Østre Stiaberget 13, 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27, arb: 56 31 37 20/25, mobil: 48 24 83 64
e-post: astrid.paulsen@fjell.kommune.no; astridherm@hotmail.com

SOGN OG FJORDANE: Grethe Dahl Sandven, Fjellvn. 11, 6770 Nordfjordeid
tlf. priv: 57 86 08 94, arb: 57 88 58 31, mobil: 91 31 49 92 
e-post: gsa@eid.kommune.no

MØRE OG ROMSDAL: Anita Kvalsvik, Åsbygda, 6390 Vestnes
tlf. priv: 71 18 93 55, arb: 71 18 41 94
e-post: anitakvalsvik@yahoo.no

SØR-TRØNDELAG: Guri Giæver Evensen, Håkon Håkonsons g. 7, 7052 Trondheim. 
tlf. priv: 73 52 23 35, arb.: 72 54 62 88, mobil: 91 11 28 29 
e-post: guri-giaver.evensen@trondheim.kommune.no

NORD-TRØNDELAG: Randi Eidem Solem, Skuruvn.3, 7517 Hell
tlf. arb: 74 80 44 46 /74 80 44 40, mobil: 90 89 17 44
e-post: randi.eidem.solem@stjordal.kommune.no / randi.eidem.solem@ktv.no

NORDLAND: Eli Taranger Ljønes, 8100 Misvær. 
tlf. priv: 75 53 93 97, arb.: 75 53 47 98, mobil: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@nlsh.no

TROMS: Elin Johanne Andersen, Bjørklia 18, 9300 Finsnes
tlf. priv: 77 84 11 14, arb: 77 87 50 89
e-post: elinjand@online.no

FINNMARK: Kjerstin Møllebakken, Porsveien 14, 9912 Hesseng
tlf. Privat: 78 99 25 92, arb.: 78 97 76 70 /77, mobil: 95 15 46 70
e-post: kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

September 2006: 2385 medlemmer
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Innmelding
Norsk Sykepleierforbunds 
Landsgruppe av Helsesøstre
v/leder Astrid Grydeland Ersvik
LaH Postboks 272
6501 Kristiansund N
eller via vår hjemmeside
på www.sykepleierforbundet.no

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________

Arbeidssted _____________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ____________________ E-post __________________________________________________

Medlemsnummer NSF ___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall ______________________________________________________

Dato ___________________ Underskrift  _________________________________________________

§3 i vedtektene: Medlemskap
I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF, og som har videreutdanning som hel-
sesøster, er sykepleier knyttet til fagområdet, eller er sykepleier under utdanning som
helsesøster.

Årskontingent betales og innkreves av NSF og er på kr 300,–,
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND




