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Fra venstre: Ann-Evy Pettersen, Bente Arntzen og Eli Taranger Ljønes.

Faggruppen av helsesøstre i Nordland har hatt ansvaret for sommerutga-
ven av ”Helsesøstre”. Det har vært en spennende jobb og en gylden anled-
ning til å få sette vårt preg på valg av tema og presentasjoner. 

Vi ønsket å la tema kommunikasjon gå som en rød tråd gjennom ”vårt”
blad. Kommunikasjon er helsesøsters viktigste arbeidsredskap. I dette
nummeret av ”Helsesøstre” vil du finne artikler som omhandler kommu-
nikasjon utfra ulike vinklinger, som det filosofiske, gjennom språk og mu-
sikk, og i forhold til ulike grupper. 

Et takkens ord går til alle som har bidratt med artikler til bladet, og hå-
per du som leser finner stoff som kan berike din praksis.

Faggruppen i Hordaland ønskes lykke til i arbeidet med neste nummer,
og alle lesere ønskes en riktig god sommer!
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Kjære helsesøstre!

Forsommeren er her, med sol og fuglesang om
morgenen – og øsende regnvær for andre.
Uansett gir den forhåpentligvis lys og energi, og
forventninger om ferie og varm sommer.
Landsgruppen av helsesøstre avholdt for vel en
måned siden vår årlige kongress og generalfor-
samling. Den lokale arrangementskomiteen had-
de laget et program med fokus på Folkehelse, og
ga oss både faglige og kulturelle innblikk i dette
temaet. Takk for innsatsen til alle i komiteen! Ge-
neralforsamlingen fattet flere viktige vedtak, som
dere kan lese mer om i protokollen som gjengis i
dette bladet. Blant annet ble lederstillingen økt til
50 %, og vi opprettet et fagstipend på 20.000 kro-
ner som våre medlemmer kan søke på. Dette hå-
per vi kan bidra til faglig stimulans, støtte og
oppmuntring.

LaH er til enhver tid representert i en rekke ar-
beids- og referansegrupper. For tiden sitter vi i
grupper som skal vurdere innføring av en HPV-
vaksine (Folkehelseinstituttet), retningslinjer for
veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten, retningslinjer for overvekt og for å se på
bruk av psykologkompetanse i kommunehelsetje-
nesten (ShDir) – for å nevne noen.
I samarbeid med ShDir og SINTEF Helse, skal
LaH gjennomføre en kartleggings-undersøkelse
på helsesøstres kompetanse. Vi vil her forsøke å
få fram både den formelle- og den erfaringskom-
petansen helsesøstre besitter, og se på tilbud om
og behov for veiledning. Undersøkelsen vil sen-
des ut like over ferien, og vi oppfordrer alle til å
besvare den. 
Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag har vi for å
bruke resultatene videre!

Mange har lenge etterspurt nye retningslinjer for
syn, hørsel og språk. LaH kjenner til at retnings-
linjene for syn og hørsel er ferdige, men at det
fortsatt gjenstår noe arbeid i forhold til språk. Vi
synes det er uakseptabelt at dette har tatt så lang
tid, noe som er tatt opp i et brev til Sosial- og hel-
sedirektoratet.
LaH var sammen med leder i Jordmorforbundet
og leder av Sentralt Fagforum, i møte med en
tverrpolitisk kvinnegruppe på Stortinget i begyn-
nelsen av juni. Der la vi fram våre tanker rundt
seksuell og reproduktiv helse hos ungdom. Vi tok
opp tema som abort, seksuelt overførbare infek-
sjoner blant ungdom, samlivs- og seksualunder-
visning, følgene av fast betalingssats for hormo-
nell prevensjon og tendenser i ungdoms seksua-
litet. Fra LaHs side ble det understreket betyd-
ningen av å satse langsiktig på skolehelsetjenes-
ten og helsestasjoner for ungdom, som tilbud
med spesialkompetanse på ungdomshelse og
ungdoms seksualitet.
LaH har sammen med Barneombudet satt fokus
på skolehelsetjenesten gjennom kronikk i ulike
aviser landet over. Dette som en direkte oppføl-
ging av innslag i Puls på NRK.
Skolehelsetjenesten skal være barn og unges be-
driftshelsetjeneste, og vi deres talspersoner!

Tusen takk til redaksjonsgruppa i Nordland for
god innsats, og et innholdsrikt og godt blad!

En riktig god sommer ønskes alle lesere av Helsesøs-
tre!

Kristiansund 07.06.06.
Med vennlig hilsen Astrid Elisabeth

Helsesøstre Nr. 2 – 2006

5

HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jean Jaminon, Førsteamanuensis
Senter for økologisk økonomi og etikk
Handelshøgskolen i Bodø – Høgskolen i Bodø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ordet dialog, vet vi,
kommer fra gresk
dia-logos og er
egentlig ikke bare et
lærd ord for samta-
le. Det inneholder
likevel en del til-
leggskonnotasjoner.
Dialogbegrepet
inneholder som of-
test en antydning av
gjensidighet og en
antydning av like-
verdighet i samta-
len. Dessuten, i mo-
derne tider, er man

blitt mer var for forskjellen mellom symmetriske sam-
taler og asymmetriske samtaler. Kan vi da snakke om
ekte dialoger og perverterte dialoger?
Sokrates pleide å betegne den filosofiske samtale som
maieutikk - på gresk - jordmorskunst.
Du kan ikke føde for den andre, men du kan hjelpe
med din trygghet slik at den andre får den nødvendige
trygghet og føder selv, på sine betingelser, på sine pre-
misser… og ikke nødvendigvis på etter en gang for
alle definert medisinsk politisk korrekthet.
Det er nokså klart at vi hele tiden skifter mellom for-
skjellige samtaleregistre. En helsesøster opplever en
del samtaler som er av en klassisk informasjons eller
oppdragende type og en del andre samtaler hun/ han
opplever som mer dialogpreget der aktørene opptrer
på en mer eksistensiell måte, dvs. med en dypere og
personlig resonans. I denne artikkel, vil jeg forsøke å
legge igjen en del små steiner i dialogens irrgang ved å
sette fokus på en del spesielle snubletråder som gjør
dialogen besværlig og kanskje pervertert.

Det sagte og det usagte. 
Dialogen bruker både et verbalt språk og et kropps-
språk, men den bruker også en god del skjulte kom-
munikasjonsmidler som om de var i uuttalte former.  
Mange kjenner til fjortenåringen Mats, som kommer til
helsesøsteren for å snakke om sin bekymring for en
"kompis" som er fortvilet fordi venninnen presser ham
mht sex og sånt …
eller til Madikken som kommer til helsesøsteren pga.

vedvarende vondt i magen, men nevner i forbifarten at
pappa har flyttet ut …
eller til en flyktningefamilie med familiens overhode:
mannen som snakker på vegne av barna og kona som
holder seg i bakgrunnen pga. manglende språk og for-
skjellig kulturballast.

Dialog som eksistensiell utfordring. Eksistensiell, et
ikke sjeldent misbrukt begrep. Den stammer fra den
eksistensialistiske tradisjon bundet til en rik filosofisk
tradisjon representert av en rekke tenkere som bl.a. Ki-
erkegaard, Sartre, Camus og Simone de Beauvoir. Er
eksistensiell det som er av avgjørende betydning for
eksistensen, for den jeg er, i relasjon med meg selv og i
relasjon til den andre.
En kan derfor skille mellom forskjellige kommunika-
sjonsnivåer som går fra det mest overfladiske til det
mer engasjerende. Det går an å bevege seg fra utveks-
ling av selvfølgeligheter som rene språklige høflighets-
vendinger, gjennom utveksling av informasjon, til det
mer personlige som egne meninger og emotive reak-
sjoner og følelse av empati.
Det går ikke an å jukse dersom du ønsker å gå inn i di-
alog. Du kan ikke jukse med deg selv, du kan ikke juk-
se med den andre. Du er, sier eksistensialistene, dømt
til selv å velge dine verdier, dersom du vil være et
ikke-fremmedgjort menneske.  Det å være helhetlig -
konsekvent eller autentisk betyr at grunnverdiene dine
er de samme i alle dine valg, privat, sosialt, på jobb.
Hele tiden må du velge dine verdier, bekrefte dem,
forkaste dem, finne på nye, tilpasse. Du er ansvarlig
for ditt liv.  Du er ansvarlig også for at den andre har
en reell anledning til å være ansvarlig for seg selv. Dia-
logen er et eksistensielt møte mellom to ansvarligheter.
For den andre har også med dens verdier, dens iden-
titet, dens ukrenkelighet.
Det betyr at dialogen er ment å ta vare på eksistensen.
Dialog betyr grunnleggende respekt for alle parter.
Denne tanken illustreres godt av Suzanne Brøegger
når hun reflekterer over hva ekte intimitet skal være:

"Ekte intimitet oppleves i den rytmiske bevegelse henimot og
bort fra et annet menneske; Ekte intimitet oppleves når beg-
ge har evne og makt til å gi og holde igjen, bevege mot og be-
vege bort, å være både nær og fjern"1

Veien fra asymmetriske dialoger til frigjørende dialo-
ger er, som helvetet, brolagt med gode forsett. En kan
allerede se begynnelsen av en ny lykkelig verden hvor
dialogen blir robotisert. En japansk robot kan sitte i re-
sepsjon og med sine 800 lærte vendinger, svare på en
god del henvendelser uten å belaste bedriften eller eta-
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ten med unødvendig bruk av human kapital. Det
spørs om noen ville like en smilende robot-helsesøster
med standardiserte replikker.2

Noen vil også huske de perverterte dialoger eller de
godt kamuflerte monologer som pedagoger og sosio-
nomer ble kjent for i 70-årene, da det gikk en bølge
med slike uttrykk som "er det ikke slik at …" og "me-
ner du ikke egentlig at …?" før en kom til 80-årene og
deres kjente dialogparodier, introdusert av ordene: "
… vil du prøve å sette ord på dette?"
Ekte dialog skal altså være eksistensiell og derfor kre-
ver den autentisitet fra alle parter.

Dialog er dynamisk. Den forutsetter at man ikke hol-
der seg til statisk utveksling av informasjon - selv om
slike sekvenser kan vise seg å være nødvendige i visse
situasjoner - men går over i en utveksling av reaksjo-
ner og svar på det som blir gitt uttrykk for og til reak-
sjoner på reaksjoner slik at en ny situasjon eller selv-
forståelse oppstår som kan gi premissene til en bedre
løsning. Robotmennesket vil ikke klare dette. Så snart
en avviker fra standardspørsmål, får en ikke svar.
Disse dynamiske utvekslinger fører til et revidert syn
på seg selv og på den andre. Derfor unngår en del
mennesker dialogen fordi den oppfattes som truende
for en fastlåst forståelse av sitt eget jeg som egenverdi,
og sitt eget jeg i relasjon. Dialogen er altså en eksisten-
siell utfordring fordi den berører kjernen i deg selv.

Dialog betyr ansvar. Ifølge Filosofen Levinas (1905-
1995) betyr møtet med den andre at jeg blir tilsnakket
eller forstyrret; For å unngå å bli forstyrret hele tiden
bygger jeg et forsvarsverk som blir en for asymmetrisk
dialog. Jeg prøver å kjenne igjen hos den andre ting jeg
kjenner hos meg selv. For å redusere avstanden
mellom meg og den andre, finnes det to muligheter:
forståelsen og ansvar. Forståelse er ikke nok.  Dessuten
er den ofte asymmetrisk pga mine forestillinger om
den andre. Vi har også ansvaret, noe som egentlig er
den eneste vei å gå fordi jeg bekreftes i dialog, og gir
bekreftelse til den andre og har derved ansvar for den.
Ekte dialog oppstår når vi godtar vårt ansvar, ikke når
vi tenker rasjonelt. Ekte dialog, insisterer Levinas, skal
være preget av "ikke-intensjon" (altså ikke instrumen-
tell for å oppnå noe annet). Dialogen skal være gratis.
Det jeg uansett kan prestere … og sikkert det viktigste
jeg kan gjøre er å si til den andre, med ord eller uten
ord: "Du er ikke alene …" 
Jeg - du forholdet er et forhold, ansikt til ansikt, der jeg
våger å kaste et forpliktende blikk. "Jeg tror at språkets
begynnelse ligger i ansiktet. På en eller annen måte kaller
det i sin taushet på en. Ens reaksjon på ansikt er et svar.
Ikke bare et svar, men et ansvar.3

Dialogen er kontekstuell. Filosofen Gadamer (1900-
2002) understreket at mennesket i dialogen må forstås
som, på en måte, utstyrt med en personlig horisont be-
stående av personens genetiske og særlig kulturelle
ballast med skyer og lys, støy og harmoni, barrierer og
muligheter. En kan håpe, sier han,  på en viss horisont-

sammensmelting slik at dialogen blir muliggjort.: Men
vi prøver alltid å tolke for å få bort det gapet mellom
jeg og du…. Dersom det hadde vært meg som reagerte
slik eller sa slike ting, så ville det bety at … men den
andre er ikke meg … så tolkninger er noe som skal de-
konstrueres (tas fra hverandre) slik at man ikke mister
kontakt med dialogens essens. Forskjellige horisonter
kan være forskjellige forventninger, rasjonelle og irra-
sjonelle, som partene har til den kommende dialog.4

Horisontene kan også aktualiseres gjennom de liksom-
samtalene som de som skal i dialog har med seg selv
og en fiktiv annen person på forhånd for å ufarliggjøre
møtet som kommer.… Da sier jeg … og så svarer hun
at … men da kan jeg si … og dersom. .. men hvis …
Horisontene eller dialogen som kontekstuell kan også
tenkes som samtalene som holdes på etterskudd og
som ikke bare er en sammenfatning, en virkelighetstro
kjøring av en film … men en tolkning (hermeneutikk)
… dekonstruksjon av en dialog som har vært og som
blir annerledes etter prosessen som går gjennom en de-
konstruksjon, for så å konstrueres på nytt og være en
del av en ny horisont som vil influere på senere dialo-
ger.
I Dialogens kjerne understreker Spurkeland at "Det er
to begreper som alltid må forstås og respekteres i dialog: ba-
lanse og likeverdighet … Likeverdighet er en emosjonell re-
gistrering av aksept, respekt og genuin interesse for meg
som din samtalepartner. Videre er det utvisking av alle for-
skjeller i posisjon, alder og sosiale og kulturelle ulikheter"5

Disse meninger kan tilsynelatende være vanskelig å
kombinere med Habermas' syn på diskurs som kan
forstås som en "ypperste" form for dialog.

Dialogens 7 betingelser. Filosofen Jürgen Habermas
(1929-) mener at det er berikende at vi er forskjellige
med så ulike horisonter. Disse forskjeller skal ikke
skjules i dialogen, tvert imot skal de bidra til å skape
noe nytt, en ny virkelighet, en ny forståelse, gjennom
en ny empati.
Pluralismen med sine ulike belysninger og tolkninger
er en velsignelse. Språket avdekker det vi har felles
med alle mennesker, og det som er vårt kulturelle sær-
preg.
Den kollektive identiteten er ikke noe som oppdages,
men som skapes …
"Jurgen Habermas sitt store poeng er at vi skal bringe med
oss alt dette inn på jobben, som vår etiske bagasje … Det er
ikke slik at vi skal "kle av oss" alle private meninger og
standpunkter i garderoben før vi "kler på oss" den nye yr-
kesetikken. Tvert imot: Den enkelte skal gjøre sin livsverden
gjeldende. Hvis det dermed blir pluralisme (mangfold av
oppfatninger) på arbeidsplassen, er det bare bra.6

Diskursen må svare til sju hovedbetingelser dersom
den ikke skal perverteres.

– Alle deltakerne skal opptre frivillig - Alle deltakerne skal
opptre som likeverdige

– Alle deltakerne skal opptre sannferdig
– Meningsdannelsen underveis skal skje uten noen form for

tvang
– Diskusjonene skal være offentlige
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– Alle deltakerne skal være rede for å la seg overbevise av
det gode argument

– Alle deltakerne må ha tillit til hverandre
– Drøftingene skal føre til consensus, ikke til avstemming7

Diskursen skal redusere avstanden mellom den virkeli-
ge situasjonen og normer.
Er det da mulig å føre en ekte dialog i en relasjon hel-
sesøster og bruker? Ja, uten tvil dersom man ikke for-
venter å oppleve paradiset her og nå. 
Forskjellen mellom paradisiske tilstander og virkelig-
heten skal minskes gjennom felles anstrengelser for å
føre en ekte dialog. Dialogen er hele tiden dynamisk,
eller under konstruksjon og skal kontinuerlig revide-
res. 

Dialogen som bevisstgjøring og frigjøring. Den brasi-
lianske pedagogen Paulo Freire (1921-97) er kjent for
sitt bidrag til frigjøringspedagogikken som har til ho-
vedformål å styrke selvtillit og kritisk tenkning slik at
ny kunnskap kan skapes,   slik at kreativiteten frigjøres
for å skape en ny verdighet,  altså en frigjøring fra for-
skjellige fremmedgjøringer slik at personen på nytt
kan bli medskaper til sin egen historie. Dialogen betyr
tro på mennesket. Individet er ikke håpløst program-
mert. Hver personlige historie er enestående. Frigjø-
ringen er som fødsel, en smertefull ontologisk oppga-
ve: det å bli subjekt for å kunne styre sitt eget liv.
All vår tenkning er egentlig dialogal. Bevissthet om oss
selv og om andre er ubarmhjertig knyttet til hveran-
dre.
Derfor er en frigjørende dialog en meget delikat balan-
sekunst mellom en nødvendig avsløring av makten og
den nødvendige empati. Empati er veksling mellom
følelser og kognitive aspekter. Skape en relasjon som
gir trygghet, støtte og forståelse slik at tillit skapes og
muliggjør samarbeid og selvutvikling, bedre selvfor-
ståelse og utvikling av ansvar for seg selv. Empati per-
verteres når det legges ensidig vekt på enten følelser
eller kognisjon eller når maktposisjoner og makthori-
sonter overses.

Maktspill er der bevisst eller/og ubevisst. Noen men-
nesker og strukturer kjenner den trangen til å gjøre
den andre til seg selv. 
Feministfilosofen Simone de Beauvoir sa det allerede:
de andres blikk kler deg med en identitet. En blir ikke
født kvinne, en blir det.

Systemene, makten liker verken variasjon eller selvbe-
stemmelse. En kan følgelig lure på om satsing på dia-
log er så uskyldig og positivt som den ser ut. 

Kanskje er det slike effektivitetshensyn som er grunnen til at
dialogiske virkemidler har fått større utbredelse? Det er i
hvert fall grunn til å tenke nøye gjennom spørsmålet, ikke
minst fordi begrepet "bevisstgjøring" er en gjenganger i
prosjektbeskrivelse uten at det redegjøres for hvordan man
forstår begrepet. Slik prosjekter ofte legges opp - med på for-
hånd definerte mål for ønsket holdings- og atferdsendring -
er det grunn til å frykte at man med "bevisstgjøring" egent-

lig mener "føyelighet" eller "ettergivenhet" ("compliance")
til ekspertenes råd eller advarsler. Dermed blir det kvasi-be-
visstgjøring, parallelt med den kvasi-dialog som …"8

Vi vet godt at all for form for "helsesamtale", også hos
helsesøster er en form for habilitering og rehabilitering
for å sette personen i stand til å virke som subjekt  og
som  borger. Kriteriene for subjektivitetene (det å være
seg selv) og for borgerskapsutøvelse (det å være i rela-
sjon med andre) må avklares. 

"Derfor er rehabilitering for meg makt, utøvd av en gruppe
over en annen, og dessuten - denne utøvelsen av makt er for-
met av en ideologi. Utøvelsen av makt handler om identifise-
ring og forfølging av mål valgt av den mektigste part, og
disse mål er formet av en normalitetsideologi, som i likhet
med de fleste ideologier ikke er erkjent av de profesjonelle el-
ler deres offer"9

Disse ordene virker harde, men setter fokus på en av
hovedutfordringene med dialogen,  nemlig at frem-
medgjøringen som utøves av systemene eller av mo-
dellene som det sies nå, blir så sterk at den genererer
en selvdrevet fremmedgjøring. Hvem er jeg egentlig …
er jeg normal? Hvem skal definere begrepet norma-
litet?

"Den andre er gåtefull/ hemmelig fordi den er anner-
ledes" Med disse ordene minner filosofen Derrida
(1930-2004) oss om at man ikke kan forstå alt ved den
andre … at det ikke er nødvendig for å erfare empati.
En mann kommer aldri helt til å vite/ føle/erfare hva
det betyr å være kvinne og omvendt. 
En helsesøster kan aldri helt forstå/føle/erfare hva det
betyr å komme til samtale hos henne/ ham. … og det
er heller ikke meningen.
Respekt er mye mer enn å forstå … det er å godta ret-
ten til å være annerledes.
Oppdage, godta, være fascinert av annerledeshet …
betyr at det er håp for en bevisstgjørende, frigjørende
dialog for alle parter.
Beholde undringsevnen, glemme modellene, våge seg
på dypt vann … derfor er dialog så spennende.

Dialogen er "Så som i et spegel …". Når du ser på den
andre så ser du deg selv som i et gammeldags speil,
uskarp. Den andre er der bak … uskarp … Hvis du po-
lerer speilet enda bedre så ser du deg selv enda bedre
… den andre blir enda mer diffus …
Aksepter at den andre er seg selv og kan frivillig kom-
me frem dersom den selv pusser bort det reflekterende
belegg som sender ditt bilde tilbake og skjuler den an-
dre …

Men dersom du tør å satse på dialog og til slutt tør å
gå gjennom speilet… pass på å ikke skremme reven
som speider bak tuene og lurer på hvem du er …

"Vær så snill å gjøre meg tam, sa reven … Menneskene kjø-
per seg alt. Det finnes ikke venner å kjøpe i butikkene … da
har menneskene ikke venner.
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Hva skal jeg gjøre for å gjøre deg tam? sa den lille prinsen.
Du må være tålmodig, sa reven. Først skal du sitte litt bort
fra meg. Ikke si noe ... språk er kilde til misforståelse ... da
kan jeg ha deg i øyekroken og hver dag kan du komme litt
nærmere.
...
Adjø, sa den lille prinsen, nå må jeg gå.
Adjø, sa reven. Jeg kommer til å gråte.
Det er din egen skyld … du sa at jeg skulle gjøre deg tam.
Ja, sa reven.
Ja, men du gråter, sa den lille prinsen.
Selvfølgelig, sa reven.
Ja, men da tjente det ikke til noe, sa den lille prinsen.
Jo, for meg tjente det til noe, på grunn av fargen i hveten ...10

Dialogen er en eksistensiell utfordring … den andre er
ikke deg selv!
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EI SJUK VISA 
Æ e så sjuk
Det e nok alvorlig.
Kan ´kje gå på skol´n,
æ e alt førr dårlig.
Må nok gå te køys
det her e ikkje tøys 
førr æ har øresus og nesegrus 
og gallestein og feskebein i halsen. 
Æ har førrstua armen, krøll på tarmen, 
bly i ryggen, bare skyggen av mæ sjøl. 
Og æ har fall i håret, vann i låret, 
trur du no at du førrstår det:
Vess æ går på skolen, 
dett æ nok av stolen og besvime 
mett i mattetimen!

Fra Usaklige viser og skjeive smil. 
Nordnorsk musikkforlag, 1993



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Gerd Furfjord, ledende helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I juni 2004 startet et spennende prosjekt i Bodø kom-
mune. Til daglig kaller vi det Oppvekstplanen som ar-
beidsnavn, men mer offisielt er navnet «I lag om en
god oppvekst» . Avdeling for oppvekst og kultur tok
initiativ til prosjektet som har tatt mål av seg til å satse
helhetlig på forebyggende oppvekst for barn og unge
0-20 år. 
Bodø kommune har ca 45 000 innbyggere. Avdeling
for oppvekst og kultur – OK-avdelingen- er paraply
for mange virksomheter, som Helsesøstertjenesten,
Barnehage, Grunnskole, Kultur, PPT, Utekontakten,
Barnevernstjenesten, Biblioteket og Flyktningekonto-
ret. Hver virksomhet har egen leder med en kommu-
naldirektør som øverste leder.
Helsesøstertjenestens ansatte er helsesøstre, jordmødre
og merkantile.

Oppvekstplanen har egen koordinator, noe som har
vært avgjørende for å drive prosessen framover. Pro-
sjektet skal vare ut 2007, og har bred støtte både poli-
tisk og administrativt i kommunen. Det har en sty-
ringsgruppe med politiske og administrative represen-
tanter fra kommunen, Fylkesmannen i Nordland og
politiet i Bodø.
Kommunen søkte og fikk skjønnsmidler fra Fylkes-
mannen i Nordland samt SLT-midler, og i tillegg har
kommunen brukt egne midler til arbeidet.

Bakgrunnen for Oppvekstplanen var at vi som ulike
virksomheter så at vi ikke var gode nok til tverrfaglig
arbeid rundt de barna og ungdommene som trengte
det mest, og at våre forebyggende tiltak ikke var syste-
matiske nok gjennomtenkt for samarbeid selv om vi
hadde mange gode tiltak. Dette ville vi gjøre noe med,
og satte oss det ubeskjedne målet at Bodø kommune
skal bli landets beste kommune å vokse opp i. Leder-
gruppa holdes kontinuerlig oppdatert, og står samlet
bak prosjektet. Der tas det stilling til overordnede be-
slutninger, samt at de som har ansvar for ordinær drift
i virksomhetene har mandat til avgjørelser på tiltaksni-
vå.

Det første året av prosjektperioden ble brukt til å lage
felles verdigrunnlag, kartlegging av barn og unge vi
bekymrer oss for, tiltak som eksisterer, planarbeid,
kompetanse og å lage tverrfaglige møteplasser og ar-
beidsgrupper. Avdeling for helse og sosialtjenester er
trukket med i samarbeidet, i tillegg til politiet, BUP,

frivillige organisasjoner, eldrerådet og foreldre/bru-
kergrupper. Men alle ansatte i OK-avdelingen motive-
res til å drive arbeidet framover i egne virksomheter.

Det har pekt seg ut 5 fokusområder for prosjektet: 
• Integrering av frivillig sektor i fritidsaktiviteter ret-

tet mot barn og unge som sliter.
• Familiestøtte og veiledning til familier med barn 0-

12 år. 
• Systematisk tilnærming til barn og unge vi bekym-

rer oss over i barnehage og skole.
• Bedre tjeneste og aktivitetstilbud til ungdom 13-

20år.
• Sektorovergripende prosess som ivaretar gjennom-

føringen av ulike oppveksttiltak.

Tidlig ble to grupper etablert:
Forebyggende gruppe 1 med fokus på aldersgruppa 0-
12 år og gruppe 2 med fokus på aldersgruppa 13-20 år.
Disse består av representanter utpekt fra ulike fagfelt
og sammen med lederne velger de igjen ut andre som
danner nye arbeidsgrupper på tiltak. 
Helsesøstertjenesten har representanter i begge fore-
byggende grupper og i de fleste arbeidsgrupper. Det
betyr at mange i vår virksomhet er med på å utforme
planen, bestemme tiltak, evaluere disse og motivere
kollegaer. Dette gjør at prosjektet blir forankret i virk-
somheten, og at tiltakene og tenkningen rundt innar-
beides i den enkelte. 
Noen ganger kjenner vi at dette medfører en god del
ekstra arbeid, men vi synes dette er viktig fordi vi ser
at felles tiltak gir resultater og det er morsommere å
arbeide sammen. Folk i ulike virksomheter blir bedre
kjent med hverandre og tar i ettertid lettere kontakt for
å samarbeide eller drøfte saker.

Alle i Helsesøstertjenesten, i barnehagene, skolene,
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Felles ansvar for barns oppvekst i Bodø
«I lag om en god oppvekst»
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Barnevernstjenesten og Utekontakten har kartlagt hvil-
ke barn og ungdommer vi bekymrer oss for. Dette er
både kjente bekymringer og de bekymringene ansatte
går med fordi de har erfaring til å forstå at noe er galt,
men som kan hende er for diffuse til at de har blitt satt
ord på. I etterkant har vi kartlagt kompetanse på ulike
områder og meldt opp behov for ny kompetanse, og
all ny opplæring skjer tverrfaglig. Det er laget en kom-
petanseplan med en egen gruppe som følger opp dette
arbeidet kontinuerlig.

Det er også gjennomført en ungdomsundersøkelse i
ungdomsskolene og i videregående skoler. Til denne
undersøkelsen er forskere fra Nordlandsforskning leid
inn. I tillegg ser de på brukermedvirkning og på kvali-
tetssikring for det tverrfaglige samarbeidet. 
Evaluering av prosjektet er planlagt.

Flere frivillige organisasjoner er med i arbeidet, og
brukerne er representert gjennom foreldrerepresenta-
sjon og Bodø ungdomsråd. Innbyggerne i kommunen
har fått informasjon gjennom gratis bilag i Avisa
Nordland og annonser. Det er laget et eget informa-
sjonshefte til utsending til andre som ber om informa-
sjon.

Det er startet nye tiltak samt satt fokus på tverrfaglig-
het i allerede eksisterende tiltak både for barn 0-12 år
og for ungdom 13-20 år. Et eksempel på tiltak for ung-
dom er Kulturkortet med rabatter eller gratis inngang
på konserter og andre arrangement, samt en nettside
kalt www.ungdomma.no.
I tillegg er det spennende prosjektet Bratt`n godt i
gang. Dette er et senter der man lager en aktivitetspark
med motorsport, klatring og andre aktiviteter som til-

bys både barn i barnehager
og ungdommer som treng-
er et mer målretta tiltak.
Også funksjonshemmede
får et tilbud her. 

Andre prosjekter prøves ut
som tiltak. Blant disse er
politiets prosjekt Felles an-
svar knyttet opp mot Opp-
vekstplanen. Dette er et
prosjekt der ung ungdom
som begår kriminalitet får
mulighet til å rydde opp for
seg gjennom samarbeid
med offer og kontrakter
med politi, skole, barne-
vernstjenesten eller andre
etater. Politiets forebyg-
gende gruppe samarbeider
tverrfaglig med andre fag-
folk i forebygging av rus og
kriminalitet.
Andre eksempler er Straks-
prosjektet, som vektlegger
språkutvikling, leseferdig-

heter og mestring. Dette starter i helsestasjonen og går
videre i barnehage og skole i samarbeid med forel-
drene. I Lesevennprosjektet har noen skoler prøvd ut å
bruke eldre som ressurs.
Familieintro er et prosjekt som drives av Flyktninge-
kontoret for minoritetsspråklige. Dette har som mål å
styrke foreldrene i sin rolle og følge opp barna under
nye forhold i Norge. 

Det har i mange år eksistert basisteam i helsestasjon og
i skole, der ulike samarbeidspartnere har delt bekym-
ringer og diskutert løsninger, enten anonymt eller med
samtykke fra foreldre eller sammen med foreldre. Det-
te jobbes nå med for å utvikle en enda bedre modell
for at fagfolk i ulike bydeler kan samarbeide bedre. Å
jobbe for og med brukerne våre der de er til daglig er
viktig. 
Vi prøver å tenke over om det enkelte tiltak er godt og
fleksibelt nok for brukeren, samtidig som det på sys-
temnivå må være rammer som hjelper oss til å trå rik-
tig. Behovene endres, og derfor må dette handle om
praksis, ikke om å lage mer byråkrati enn vi har.

Vi har gått noen runder for å avklare taushetsplikt,
holdninger til hverandres fagfelt og virksomheter, om-
dømmebygging og tillit. Dette har vært viktige byg-
gesteiner for å kunne lage en god grunnmur for samar-
beid. 

Det arbeides med Handlingsplan mot rus og Ok-avde-
lingen har gitt høringsuttalelse til Helse-og sosialavde-
lingen om Plan for psykisk helse. Innen Oppvekstpla-
nen har Helsesøstertjenesten et spesielt ansvar for å se
til at psykisk helse er ivaretatt i tiltakene. Vi ønsker at
Oppvekstplanen skal speile politikernes og fagfolks



tenkning om viktige arbeidsfelt, slik at den enkelte har
et eierforhold til måten vi arbeider på.

Nå er vi inne i en fase der vi prøver ut tiltakene og gir
oss selv tid og rom til å vurdere hva som fungerer og
hva vi må endre på. Våre barns oppvekst er stadig i
endring, og som foreldre og fagfolk må vi lage syste-
mer som tar høyde for dette. Vi ser at samlokalisering
av tjenester og arenaer å møtes kan være en vei å gå.

Som leder for helsesøstertjenesten er jeg opptatt av at
det forebyggende arbeidet i kommunen er systematisk
og faglig godt. Jeg ser at helsesøstrene lett får en en-
som rolle i helsestasjoner og skoler dersom vi ikke
finner gode samarbeidslinjer som forplikter flere fag-
folk. 
Jeg er også opptatt av at oppveksten til det enkelte
barn begynner i svangerskapet. Vi må derfor ha kom-
petente jordmødre i svangerskapsomsorgen som star-
ter å tenke oppvekst fra første konsultasjon, og syste-
mer for at de kan starte samarbeidet med helsesøstre
og andre fagfolk før barnet er født.
Våre sekretærer skal også ha kunnskaper om hva opp-
vekst innebærer og være medhjelpere til en god tjenes-
te.
Min oppgave er blant annet å sørge for at vår tjeneste
drives faglig forsvarlig med dyktige helsesøstre, jord-
mødre og sekretærer som både ser helheten for bru-
kerne våre og som hver enkelt er i stand til selv å gjøre
en god jobb. Jeg tror at vi lykkes bedre, at brukerne
står i fokus, ser den enkelte bedre, at vi unngår å jobbe
parallelt på sida av andre, og forhåpentlig når de mest

utsatte familier med deres barn og ungdom med gode
tiltak i tide hvis vi er flere voksne med åpne øyne og
ører. Å anerkjenne hverandres kompetanse og ståsted
lærer vi underveis i et spennende prosjekt, men vi har
også blitt utfordret til å se på egen praksis og egne
holdninger.

Så langt ute i prosjektperioden er vi kommet til at sam-
arbeid nytter, og er åpne for stadig å finne fleksible
løsninger for våre brukere.
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Bodø Ungdomsråd er fornøyd med at ungdommen har fått egen kafé i sentrum.

Ungdommen ville vært en 
ideell tilstand
om den bare hadde kommet
litt senere i livet.

Av Herbert Asquith
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–––––––––––––––––––––––––
Navn: Kjellrun Englund,
Førsteammanuensis i utvik-
lingspsykologi ved Høgsko-
len i Lillehammer, Avdeling
for helse og sosialfag

–––––––––––––––––––––––––

Hva er barnerettet tale? 
Det er rett og slett tale til barn. Når det gjelder tale til
meget små barn er det karakterisert ved generelt høy
tonehøyde (lys stemmebruk) og det er denne egenska-
pen vi forbinder med denne typen tale. Men det inne-
har tilpasninger på flere nivåer i språket. M.h.t. me-
ningsinnhold dreier det seg gjerne om ting og personer
i barnets nærmiljø, som barnet har forutsetninger for å
kunne vite noe om. På strukturelt nivå består det av
korte velformede setninger og mange repetisjoner. På
lydnivå har jeg allerede nevnt høy tonehøyde. I tillegg
er forskjellen mellom den høyeste og laveste tonehøy-
den stor sammenlignet med voksenrettet tale. Videre
har vi tilpasninger på segmentnivå i språket. Dette er
endringer i hvordan vokaler og konsonanter blir arti-
kulert når vi snakker til spedbarn. Det man har funnet
tidligere inkluderer lengre vokaler, og vokaler som er
artikulert ’mer ekstremt’ inne i taleapparatet når man
snakker til spedbarnet. Dette har man kunnet
sammenholde med spedbarnets måte å oppfatte om-
verdenen på, dvs. det ser ut som om barnerettet tale er
spesielt tilpasset barnets lydpersepsjon.

Hva får oss til å snakke på denne måten til barn? 
M.h.t. årsak er det naturlig å tenke på dette fra en evo-
lusjonsmessig synsvinkel, og sannsynligvis er dette
noe som har utviklet seg hos mennesket i løpet av titu-
sener av år. I tillegg er det slik at spedbarn responde-
rer mer positivt på det enn på annen type tale. Dette
betyr for det første at de er mer oppmerksomme når
denne typen tale blir brukt enn når mer ”voksenrettet”
tale blir brukt. Om et spedbarn må være oppmerksom
på noe for å lære, betyr dette også at barnet får bedre
læringsmuligheter fra denne typen tale. For det andre
betyr det at barnet responderer positivt på den voksne
som i sin tur vil respondere mer positiv på barnet.
Støtte for dette kommer blant annet fra studier hvor
man har snakket barnerettet og voksenrettet til to
grupper spedbarn og videotapet deres ansiktsreaksjo-
ner. Etterpå har man spilt videoene av for en gruppe

voksne som skal vurdere hvor søte barna ser ut. Det
viser seg at man ved barnerettet tale har fremkalt re-
sponser i barna som får voksne til å anse dem som sø-
tere enn barn som har fått presentert voksenrettet tale.
På denne måten fører barnerettet tale til en positiv
interaksjon mellom den voksne og barnet. Når vi i til-
legg vet at hvis spedbarn får valget mellom de to ty-
pene tale vil de velge barnerettet tale, er den positive
effekten dette har både for barnet og den voksne
grunn nok i seg selv til å benytte det.

Kulturelle forskjeller?
Det er mange som lurer på om det å snakke barnerettet
tale er gjengs over hele verden. Det ser ut som om det
er det. Et par studier har vist at det ikke benyttes i to
språkkulturer, men disse studiene er sterkt kritisert på
metodisk grunnlag og kan ikke tillegges mye vitenska-
pelig holdbarhet. Når det er sagt er det faktisk slik at
noen av funnene på lydnivå viser at det er språklige
forskjeller. Selv har jeg gjort forskning på mødres tale
til spedbarn i løpet av de første seks månedene (all ære
til jordmortjenesten i Trondheim kommune som var
behjelpelige i rekrutteringsprosessen). Mens man i an-
dre språk har funnet at for eksempel vokaler blir arti-
kulert mer ekstremplassert i taleapparatet, fant jeg at
vokalene ble artikulert lengre frem i taleapparatet i
barnerettet tale enn i voksenrettet tale. En av de muli-
ge tolkningene av disse resultatene er at man ikke bare
til passer lydene for å promotere lyden i språket, men
at man også forsøker å promotere visuelle aspekter
ved artikulasjon av tale. Noe av forklaringen på at man
har funnet disse forskjellene kan være at ulike studier
benytter litt ulik metode. Jeg har benyttet stellesitua-
sjonen for å gjøre lydopptak, og dette er en situasjon
med mye ansikt-til-ansikt kommunikasjon hvor det
kan være naturlig å fremheve visuelle aspekter ved
språket. 

Hva skal man gjøre?
Mange spør om det er riktig av dem å bruke ”baby-
språk” til sine spedbarn. Ut ifra internasjonal forsk-
ning er det liten tvil om at det vi her omtaler som bar-
nerettet tale er riktig å bruke i samhandling med sped-
barn. Dette har vært anbefalt internasjonalt og er for så
vidt gammelt nytt. Når noen her til lands kanskje har
vært litt ”bakstreversk” og heller sagt at man ikke skal
snakke babyspråk til barn, er det ut ifra en misforstått
oppfatning om at barnet vil si akkurat det han/hun
hører og fastholde for eksempel ’feil’ uttale av et ord
videre i utviklingen. Selv opplevde jeg å få utlevert en
brosjyre på helsestasjonen med anbefalinger for barn
4-6 måneder, hvor det sto ’bruk ikke babyspråk til bar-

Hvordan vi snakker til barnet
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net’. Dette har blitt spesielt vektlagt i forhold til det å
finne opp tulleord og å tilpasse lydene i språket (for
eksempel å utelate lyder som er vanskelige). Men alt
dette henger sammen, både den semantiske, gramma-
tiske, morfologiske og fonologiske siden ved språket.
Språket er dynamisk og foranderlig, det er slik at vi til-
passer språket til tilhøreren uansett hvem dette måtte
være, og vi vil naturlig nok ikke snakke likt til en seks
måneder gammel baby som til en tenåring eller en på
åtti år. På den måten vil vi vel tilpasse språket til bar-
nets alder og utvikling og det er litt provoserende å
tenke på at mange tror at foreldre flest trenger å instru-
eres i hvordan de skal oppføre seg i interaksjon med
sine barn. En journalist fortalte meg forrige uke om en
mor som hadde en tre måneder gammel baby. Hun
hadde opplevd å få den anbefalingen på sin lokale hel-
sestasjon ikke å snakke ”babyspråk” til barnet sitt og
forsøkte å slutte med dette, med det resultatet at bar-
net ikke lenger responderte på henne så godt som tidli-
gere. Dette synes jeg er trist, og det er generelt bekla-
gelig når fagfolk gjør foreldre mer usikker istedenfor å
gjøre dem trygge på at det de gjør som naturlig del av
interaksjonen er det beste. 

Det ser ut som om barnerettet tale er del av den kom-
munikative interaksjonen mellom voksne og barn i de
språkkulturer som er studert. Når de fleste barn vok-
ser opp verden over med helt normal språkutvikling,
er dette det første generelle tegnet på at dette ikke ska-

der barnets språkutvikling. Når ny forskning i tillegg
har funnet en positiv sammenheng mellom graden av
ekstremitet i vokalene hos mødre og barnets lydopp-
fatning, blir det enda viktigere å oppfordre foreldre til
å gjøre det de finner naturlig. 

For enkelte kan skrekkscenariet være at man fortsatt
benytter ord uten /r/ og tulleord til barn som er 7 år
gamle. Jeg er av den oppfatning at dette tilhører sjel-
denhetene og at få tilfeller ikke bør være grunnlaget
for de anbefalinger som gis generelt til foreldre på det-
te området. Isteden bør vi forholde oss til ny forskning
på området og støtte og oppmuntre foreldre til å stole
på og fortsette med det som kjennes naturlig i kommu-
nikasjon med deres barn. 

SAMLIV, SEKSUALITET OG
PREVENSJONSVEILEDNING

Etterutdanningskurs for helsesøstre og jordmødre - 2006
Helsesøstre og jordmødre i kommunal tjeneste
fikk f.o.m. juni 2002 rekvireringsrett for p-piller til
unge kvinner i alderen 16 t.o.m. 19 år. En av for-
utsetningene var gjennomført etterutdanningskurs
(36 – 40 timer) i temaene samliv, seksualitet og
prevensjon ved en av høgskolene.

Siste mulighet for gratis kurs! 
Kurset finansieres av Sosial- og helsedirektoratet
som et ledd i Handlingsplan for forebygging av
uønskede svangerskap og abort og er derfor gra-
tis. Reise og opphold i forbindelse med studie-
samling og litteraturkostnader må dekkes av del-
takerne.

Praktiske opplysninger
Kurset holdes i uke 35, f.o.m. mandag 28.08.
t.o.m.fredag 01.09.2006

Kurssted
Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Porsgrunn

Søknadsfrist
Søknadsbehandlingen starter 1.april 2006 og
påløper fram til studiestart dersom det er ledige
plasser.

For nærmere informasjon, ta kontakt med
Kari Marthinsen, rådgiver
Tlf.nr. 35 57 54 16
Kari.Marthinsen@hit.no

eller 

Faglig ansvarlig: Berit Margrethe Sandvik
Tlf.nr. 35 57 54 94
Berit.Sandvik@hit.no

GODT SAGT

– Å gjere ord til handling er
lettare sagt enn gjort –



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Emmy Votvik, daglig leder
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Før opplevde jeg det mange ganger vanskelig å være så
alene i møte med foreldrene, spesielt dersom det var noe som
vekket min bekymring.  Jeg  kunne vegre meg for å ta opp
problematiske forhold fordi jeg var redd foreldrene skulle bli
sinte og bare gå. I dag er jeg ikke lenger alene med ansvaret;
jeg kan drøfte min eventuelle bekymring og få andres tanker
om hvordan jeg skal håndtere samtalen. Jeg kan til og med få
noen med meg ved neste konsultasjon!”
Dette sier Ann-Evy Pettersen, helsesøster ved 
Mørkved Familiesenter i Bodø.

Fra prosjekt til fast modell
Mørkved Familiesenter har vært med i den statlige ut-
prøvingen av familiesentre i perioden  2002 - 2004.
Prosjektet hadde sin forankring i Opptrappingsplanen
for psykisk helse og 6 kommuner i landet deltok. Disse
var Nordreisa, Fauske, Bodø, Ringsaker, Nes i Akers-
hus og Furuset, nå Alna bydel i Oslo. 
Alle kommunene har vurdert erfaringene som så bra at det
er fattet politiske vedtak om videreføring i alle de  6  forsøks-
kommunene. 

Det finnes ca 50 familiesentre i Norge i dag, litt ulikt
organisert, men alle med et tverrfaglig samarbeid i til-
budet til småbarnsforeldre. 
De kommunene som har deltatt i prosjektet har hatt en
”grunnmur” bygd på felles dør med lav terskel i for-
hold til tjenestene. De fleste har hatt jordmor, helsesøs-
ter, forebyggende barnevern, pedagog i åpen barneha-
ge og PPT tilstede i familiesentrene. 

Mørkved Familiesenter, et tverrfaglig lav-
terskeltilbud til foreldre med barn i alderen
0 – 6 år
Mørkved Familiesenter har åpent 3 dager i uken og
dekker et distrikt med ca 65 fødsler i året. Dette tilsva-
rer en bemanning på daglig leder, 2 helsesøstre, lege
samt sekretær. I tillegg er det en forebyggende barne-
vernsstilling definert som foreldreveileder og en peda-
gog i den åpen barnehagen. PPT er tilstede en dag i
uken og BUP en halv dag.
Hovedperspektivet i arbeidet er å bli en fleksibel tverr-
faglig tjeneste der tiltak og samarbeid styres av famili-
ens behov. Vi søker å møte familien på en slik måte at
de opplever å bli tatt på alvor selv ved små bekym-
ringer, og med vekt på at de skal bli trygge i foreldre-
rollen. Videre legger vi vekt på å være en arena der
foreldrene blir kjent med andre foreldre. 

Den åpne barnehagen er hjertet i Familiesenteret. Hit
kommer foreldrene sammen med barna sine, og tilbu-
det er gratis. Pedagogen Hildur Bergundhaugen legger
til rette for aktiviteter, men det er foreldrene som selv
har ansvaret for sitt barn. Dette medfører at foreldrene
kan støtte barnet i utforsking og lek, foreldrene blir
kjent med andre foreldre og praten går livlig i utveks-
ling av erfaringer og synspunkter omkring barnets ut-
vikling. 
Hildur har arbeidet i mange år i tradisjonell barneha-
ge, og er ikke i tvil om at åpen barnehage er unik i for-
hold til at barna får en tidlig sosial tilvenning til andre
barn med mamma eller pappa ved sin side. Selv opple-
ver hun også at det gir et helt annet rom for å støtte
usikre foreldre med tips og råd når de lurer på noe.
Den er også unik i forhold til at foreldrene kan bli
kjent med de ulike fagtjenestene ved at disse er tilstede
i barnehagen. Dermed vet foreldrene hvem fagperso-
nen er når de eventuelt har behov for bistand.

Helsestasjonen ligger like ved siden av den åpne bar-
nehagen slik at det er kort vei for helsesøster å følge en
ny mamma inn i barnehagen, og også kort vei for for-
eldre i barnehagen som har spørsmål til helsesøster
omkring barnets helse i hverdagen. Helsesøster kan
også be PPT eller pedagogen være med og vurdere
barnet dersom foreldrene har spørsmål. 
Helsesøster Kari Svendheim har også arbeidet på tra-
disjonell helsestasjon tidligere. ”Den største forskjellen
i forhold til tidligere arbeidsforhold er opplevelsen av
ikke lenger å være alene i ansvar og vurderinger av
barn jeg bekymrer meg for”. ”Det at vi har en felles
møteplass gjør at jeg alltid har en annen fagkompetan-
se tilgjengelig for råd og veiledning”. Hun opplever at
det viktigste ved Familiesenteret er nytten av det tverr-
faglige samarbeidet og ikke minst alle positive tilbake-
meldingene fra brukerne!  Hun ser også en stor gevinst
ved den åpne barnehagen ved at hun som helsesøster
får sett barna sammen med foreldrene i en helt annen
situasjon enn ved konsultasjonen.  

Sissel Savstad kommer fra Barnevernstjenesten. Hun
er Familiesenterets definerte foreldreveileder og er
under utdanning som Marte meoterapeut. Hun har
nok å gjøre enten ved å være med helsesøster på hjem-
besøk eller svare på spørsmål og veilede foreldre i
spørsmål omkring barna. Hun veileder også familier
som har foreldreveiledning som hjelpetiltak i Barne-
vernstjenesten. 
Sissel sier det mest lærerike for henne har vært det å
drøfte en sak og fått de ulike faggruppenes synspunk-
ter. Dette gjør at saken belyses fra flere sider og gjør at
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Mørkved Familiesenter
– felles inngang og felles ansvar



en også får utviklet sin egen fagkunnskap. Videre me-
ner hun det er en tydelig styrke i det å være flere yr-
kesgrupper sammen om ansvaret for oppfølgingen av
barn og foreldre. Like viktig er det å være på arenaen
der hun kan møte så mange foreldre. 
” Jeg hadde kviet meg for å ta kontakt dersom jeg ikke
hadde kjent henne litt fra barnehagen”, sa en mamma
da hun hadde bedt om å få snakke med foreldreveile-
deren.

Tone Kjerkreit fra PPT er tilstede en dag i uken. Ved
siden av ukentlig tverrfaglig møte er hun i den åpne
barnehagen og bidrar med svar på foreldres spørsmål,
observasjoner og vurderinger av barns utvikling ved
behov. Hun deltar også på konsultasjoner sammen
med helsesøster, samt i grupper på helsestasjonen.
Den unike muligheten for å kunne oppdage og å gjøre
noe med problemer ved barns utvikling tidlig, er hen-
nes viktigste erfaring ved Familiesenteret. Samtidig ser
hun det som viktig at de ulike yrkesgruppene er bevis-
ste sine roller og lovverk slik at de ikke blir for like i en
slik felles tjeneste. Dette for å sikre den tverrfaglige til-
nærmingen i saker.

Sari Venalainen, psykolog fra BUP, er fortsatt en viktig
bidragsyter til familier i Familiesenteret selv om tilste-
deværelsen er gått ned fra 100 til 10% etter at prosjekt-
tiden var over. Det viktigste ved at hun er fysisk tilste-
de er  at foreldre kan få samtale uten å måtte henvises.
Dette har bidratt til at foreldre har fått hjelp før proble-
mer har blitt for fastlåste. Sari legger vekt på å ha forel-
dresamtaler sammen med ansatte, og dette har blitt
opplevd som svært lærerikt for de som har vært med. 

Foreldrene som bruker Familiesenteret gir svært god

tilbakemelding på tilbudet
ved Familiesenteret. Det er
foretatt to brukerundersø-
kelser som begge fremhe-
ver at det viktigste for dem
er at det er flere tjenester
på ett sted, at de blir lett
kjent med andre foreldre,
og at det er et godt peda-
gogisk tilbud til barna de-
res i barnehagen. 
Antall barn med foreldre i
den åpne barnehagen
(mor, far, besteforelder el-
ler dagmamma) har vært
høyt helt siden åpningen,
med et månedlig gjennom-
snitt på opp til 22 barn pr
dag.

Tverrfaglig samarbeid:
For alle fagpersonene har
tverrfagligheten vært den
største gevinsten ved å ar-
beide i Familiesenteret; det
at man lærer av hverandre

og utfyller hverandre faglig. På det meste har vi fak-
tisk vært 5 faggrupper i samarbeid og med ulike roller
i forhold til en familie med sammensatte behov. Dette
har vært lærerikt for alle, samt gitt familien et bred-
spektret tilbud på flere områder. 
Det tverrfaglige samarbeidet er også det området vi er
blitt mest utfordret på, men også vært mest lærerikt
både personlig og faglig. Samtidig vet vi at vi fortsatt
vil utvikle oss på dette området. 

En spennende framtid
Bodø bystyre fattet i desember 2005 vedtak om videre-
føring av Mørkved Familiesenter. Samtidig vedtok de
mulighet for utvidelse geografisk, samt til å gjelde
barn i alderen 0 – 12 år. Videre ble det vedtatt at det
skal vurderes familiesentre i flere områder i Bodø
kommune.
I tillegg har Bodø bystyre fattet vedtak om at PPT’s tje-
nester til barn i Mørkvedområdet skal knyttes til fami-
liesenteret som en prøveordning. 

Dette gir oss spennende muligheter for å videreutvikle
den tverrfaglige innsatsen i forhold til å gi et godt fore-
byggende almenntilbud ved Familiesenteret. Ikke
minst gir det større mulighet for å bli dyktigere til å
oppdage eventuell problemutvikling hos barn på et
tidligst mulig tidspunkt og sette inn gode endringstil-
tak for barnet og familien. Å arbeide tverrfaglig sam-
men gir mening og styrke, og er ikke minst en kvali-
tetssikring i det faglige arbeidet med små barn og de-
res foreldre. ”Jeg opplever det utenkelig å skulle gå til-
bake  til tradisjonell arbeidssituasjonen ved helsesta-
sjon, det blir for ensomt faglig” sier helsesøster Ann-
Evy Pettersen.
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På bildet ser vi fra venstre: Sissel Savstad (foreldreveileder), Emmy Votvik (leder), Ann-Evy
Pettersen (helsesøster) og Hildur Bergundhaugen (førskolelærer).



Helsesøstre Nr. 2 – 2006

18

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the Baby-
Friendly Hospital Initiative (BFHI), et verdensomspen-
nende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkon-
takt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.
Den norske oppfølgingen, Mor-barn-vennlig initiativ
(MBVI), ble gjennomført på midten av 90-tallet. Den
gang ble 36 av totalt 56 fødeenheter godkjente. I prak-
sis vil det si at ca. 3/4 av alle norske barn kom til ver-
den på et Mor-barn-vennlig sykehus da prosjektet ble
avrundet i 1996.

Denne godkjenningen er nå videre-
ført via MBVI-II, som innebærer re-
evaluering og oppfølging av syke-
hus som allerede er evaluerte, og til-
bud om evaluering til sykehus som
ikke ble evaluert i første runde.

Primærhelsetjenesten var opprinne-
lig ikke en del av Mor-barn-vennlig
initiativ(MBVI), men helsestasjonene
ble allerede i 1996 invitert på samarbeidsmøter for å få
lik informasjon som sykehusene vedrørende ammevei-
ledning. Det har hele tiden vært uttrykt et behov og
ønske om at MBVI burde videreføres til helsestasjone-
ne, men fordi dette i utgangspunktet kun var et pro-
sjekt med begrensede midler ble dette ikke mulig den
gangen. Nå er imidlertid situasjonen en annen. I 2005
ble senteret utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for
amming av Helse – og omsorgsdepartementet, etter
anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet.
Høsten 2005 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe
for å se på hvordan MBVI kan overføres til helsestasjo-
nene. Gruppen består av helsesøstre fra primærhelse-
tjenesten, representant fra Sosial- og helsedirektoratet,
representanter fra Landsgruppen av Helsesøstre og re-

presentanter fra Nasjonalt kompetansesenter for am-
ming. 

For å være et godkjent Mor-barn-vennlig sykehus,
skal: sykehuset innfri kravene til WHO/UNICEFS 10
trinn for vellykket amming.
De 10 trinnene består av enkle grunnleggende prinsip-
per. Det skal bla. foreligge en ammeprosedyre og en
opplæringsplan. Dette skal sikre god ammekunnskap

hos personalet og lette muligheten
for å gi ensartet ammeveiledning.
Trinnene er godt dokumenterte i
WHOs rapport ”Evidence for the
ten steps to successful breastfee-
ding” og har hatt en målbar effekt.
Disse 10 trinnene skal nå tilpasses
primærhelsetjenesten.

Gruppen er godt i gang med å utar-
beide kriterier til bruk på helsesta-
sjonen, og de har også sett hvordan

andre land har gjort en lignende tilpassing. Dette gjel-
der Danmark, England og Canada og Nederland. Når
gruppen er kommet frem til en modell som kan tilpas-
ses helsestasjonen vil denne modellen først bli utprøvd
ved noen helsestasjoner i forskjellige deler av Norge.
Deretter vil alle landets helsestasjoner få mulighet til å
bli med, og tilbud om å bli evaluerte slik at de kan pro-
filere seg som en helsestasjon med økt fokus og kom-
petanse på ammeveiledning. Sykehusene som er god-
kjente har fått betegnelsen Mor-barn-vennlig sykehus.
Hva det endelige navnet på helsestasjoner som har
gjenomgått evalueringen blir, er ennå ikke bestemt.

Det er viktig å ha en enhetlig arbeidende tiltakskjede.
Neonatalavdelingene er derfor også blitt innlemmet i
dette konseptet. Lillehammer sykehus ble evaluert i
november og er det første sykehuset i Norge hvor også
neonatalavdelingen er blitt evaluert.

For mer informasjon om Mor-barn-vennlig initiativ, se
vår nettside: www.rikshospitalet.no/ammesenteret

Mor-barn-vennlig initiativ til helsestasjonene

Unni Lindell:

– En familie består av 4 hoder,
8 bein og 8 armer
Aschehoug 2001

– Det tragiske med barsel, er at man
får veldig store bryster av det.

Miriam, 10 år

– Babyer blir født på poliklinikken el-
ler religionssykehus. Det er jomfruen
som unnfanger barna så de ikke klas-
ker rett ned i gulvet.

Anisa, 7 år

– Hvis man ikke klarer å få barn, kan legen
lage et med prøverør. Men de fleste barn er
laget med vanlige rør.

Fred Erik, 7 år
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Nasjonalt kompetansesenter for amming startet høsten
2003 en videreutdanning i ammeveiledning, i samar-
beid med Høgskolen i Hedmark. Dette er et deltidsstu-
dium over to semester som gir 15 studiepoeng. Hittil
har 94 studenter avlagt eksamen. Av disse er 8 helse-
søstre. Studiet tar opp ca 40 studenter hvert år. 

Studiet egner seg for helsepersonell som jobber med
amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, syke-
pleiere, barnepleiere, ernæringsfysiologer og leger. 

Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse til helse-
personell som til daglig arbeider med ammende mø-
dre. Utdanningen skal gi teoretisk kunnskap om mors-
melk og amming og økte praktiske ferdigheter i am-
meveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktu-
elle for forståelse av morsmelkens helsemessige betyd-
ning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og  fore-
byggende og klinisk ammeveiledning. Studiet er prak-
tisk fokusert ved at studentene skal skrive oppgaver
om forskjellige problemstillinger som de møter i prak-
sis. En av oppgavene er en fordypningsoppgave hvor
de følger en mor over 4-6 uker

Studiet er veldig relevant for helsesøstre. Ammevei-
ledning har alltid stått sentralt i helsestasjonsarbeidet

og helsesøster er i en nøkkelposisjon når det gjelder å
gi ammeveiledning fordi hun følger familien jevnlig
over lengre tid, og fordi helsestasjonen er et sted der
alle familier kommer til, uansett sosial klasse. 
Christina Harang som er helsesøster i Tromsø og som
har tatt studiet, uttaler følgende:

– For meg var spesielt de skriftlige oppgavene nyttige. Etter
flere år som helsesøster, med mye ammeveileding bak meg,
var det veldig nyttig å skriftlig reflektere over egen praksis.
Jeg merker også at det har vært mer diskusjoner om amming
på min arbeidsplass i forbindelse med at jeg har tatt dette
studiet. Jeg opplever stor interesse fra medsøstre og kan an-
befale studiet for dem som ønsker å fordype seg i dette faget.
Det er viktig at helsesøster har oppdaterte kunnskaper om
amming. Vi bør jo absolutt ha hjelp å tilby de mødre som
strever med å få til ammingen, siden morsmelk er den anbe-
falte ernæring. Jeg synes også at det er positivt at studiet gir
studiepoeng, det er noe man har med seg videre.

Neste studiestart blir høsten 2006. 
For mer informasjon se www.rikshospitalet.no/amme-
senteret eller kontakt Tine Greve på telefonnummer:
23.07.54.01 tirsdag og torsdag mellom 13.00 og 14.00.
Du kan også sende mail til:
tine.greve@rikshospitalet.no

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/Rådgiver Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetanse-
senter for amming, Rikshospitalet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I den reviderte brosjyren Hvordan du ammer ditt
barn, som gies ut av Sosial- og helsedirektoratet, er det
tatt inn et nytt avsnitt om bruk av alkohol i ammeperi-
oden.
Anbefalingen er utarbeidet av Nasjonalt Folkehelsein-
stitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddel-
forskning, Sosial- og helse direktoratet og Nasjonalt
kompetansesenter for amming.

Amming og alkohol (s. 30)
Det er viktig å skille mellom alkoholbruk under gravi-
ditet og ved amming. 
Under svangerskapet får fosteret den samme promil-
len som mor fordi det ernæres via hennes blod. Gravi-
de bør derfor ikke drikke alkohol.  I ammeperioden er
forholdene annerledes. Konsentrasjonen av alkohol i
morsmelk er som i mors blod, men barnets promille vil
bli langt lavere, fordi melken først drikkes og deretter
fortynnes videre i barnets kropp.

Jo yngre barnet er, desto forsiktigere bør man være
med alkohol. Nyfødte barn er umodne, med minimal
evne til å nedbryte selv små mengder alkohol. Du bør
derfor avstå helt fra alkohol til det er gått iallfall 6 uker
etter termin. Dersom du av og til bruker litt alkohol se-
nere i ammeperioden, er det viktig å begrense
mengden. Etter inntak av ett glass vin bør man vente 3
timer før barnet igjen ammes. Alkohol lagres ikke i
melken. Promillen i morsmelken synker parallelt med
nivået i mors blod. Det har derfor ingen hensikt å
pumpe og kaste melken, annet enn for å lindre melke-
spreng. 

American Academy of Pediatrics. Committee on
Drugs. (2001). The transfer of drugs and other chemi-
cals into human milk. Pediatrics; 108: 776-789.

Hale TW. Medications and mothers` milk. Eleventh
edition. 2004. Pharmasoft Publishing L.P.

Briggs GG et al. Drugs in pregnancy and lactation. A
reference guide to fetal and neonatal risk.  Fifth editi-
on.  1998. Williams & Williams, Baltimore

Videreutdanning i ammeveiledning innen høgskolesystemet

Amming og alkohol



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gulle Stehouwer – initiativtaker til foreningen

– tidl. undervisningsleder ved Nord-
norsk Musikkonservatorium

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi har ”som fluer på veggen” satt oss ned i et trivelig
rom, hvorfra vi hører sang og latter fra mange stem-
mer.

En del av gulvet er dekket av bløte tepper. Her ligger
10 babyer i  ring, hodene mot hverandre, deres voksne
på kne rundt om, bøyd over barnet. 

Det kjem ein rev labbandes, krabbandes
upp yver lange bratte bakken
med gåsi på nakken

Mammas fingrer flytter seg skrittvis opp over barnets
ben, mage, bryst ....

og stikk ein liten gris
som seier: pipp pipp.

Reaksjonen kommer omgående og helt tydelig. Ord
har de ikke ennå, men de klarer uten problemer ved
hjelp av lyd, mimikk, ben og armer i full aktivitet å få
uttrykt sitt ”en gang til!” Og mamma svarer!

En god stund senere skal gruppen slutte av for dagen
med en siste sang. Med baby på armen går de voksne
nynnende rundt i rommet, mens øynene faller igjen
hos mange av de yngste deltakerne.

Ingen kan gå uberørt fra dette samværet. Inntrykkene
er så mange. Den tette kontakten mellom barnet og
den voksne, barnets mange uttrykk som fanges opp av
den voksne og blir til en lengre samtale. De voksnes
innbyrdes innforståtthet og felles glede over opple-
velsene. Kommunikasjon på alle plan. Voksne som
gjennom ”learning by doing” veiledes til å ta i bruk
sang, lek med stemmen, bevegelse, mimikk. Alt sam-

men barnets uttrykk lenge før det verbale språket læ-
res og kan tas i bruk. 

Hvordan oppstod Foreningen Musikk fra livets
begynnelse?
Akkurat en slik opplevelse ble gnisten som tente og ble
årsak til starten på Foreningen Musikk fra livets be-
gynnelse. Ideen ble hentet over grensen fra Sverige, og
viste seg svært levedyktig også her i landet. Det er nå
15 år siden musikkpedagoger tok initiativet til noe som
skulle bli kjent som en helt ny musikkpedagogisk ret-
ning i Norge: musikkaktiviteter for to generasjoner
sammen, med en start helt fra babyalder. Her skulle fa-
milien være i fokus. Foreningens viktigste mål er å vir-
ke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til le-
vende musikk. Det skjer i første rekke gjennom mu-
sikkgrupper for barn og deres voksne. Her lekes, syng-
es, tralles inn et repertoar av gammel og nyere dato,
som kan tas med hjem til bruk i familiens hverdag. En
periode på 10-12 uker gjør at alle lærer hverandre å
kjenne, og at sanger og leker gjenkjennes fra gang til
gang av både barn og voksne. Det viser seg også fort at
dette gir mersmak. Man melder seg til neste og neste
kurs, og familien har virkelig fått en ny samværsform.
Det er tankevekkende å erfare at tilsvarende virksom-
het er oppstått i mange vestlige land omtrent samtidig.
Et behov for nærhet i dagens travle samfunn?

Landsdekkende virksomhet
Foreningen har i dag ca 550 medlemmer over hele lan-
det. Medlemmene er musikkpedagoger, førskolelæ-
rere, helsesøstre og andre som har kontakt med unge
familier. Gjennom nettverk og fagblad sikrer forening-
en sine medlemmer kontakt med hverandre. I mange
områder har foreningen også en distriktskontakt, som
med sin lokalkunnskap kan hjelpe medlemmer i gang.
Det er musikk-/kulturskolene og musikkpedagoger i
egen regi, som står for de aller fleste musikkgruppene,
men foreningen ønsker gjerne samarbeid med andre.
For eksempel har det vært spennende tiltak i gang i
samarbeid med helsestasjoner. Her samles flere kom-
petanser i et felles prosjekt til gagn for familien. 

Kvalitet og kompetanse
En undersøkelse i 2005 viste at over 20.000 barn og
voksne årlig er involvert i musikkaktiviteter i regi av
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foreningens medlemmer.
Foreningen legger stor vekt
på å utvikle kompetansen
hos sine medlemmer. Det
avholdes hvert år 6-8 helge-
kurs på ulike steder i landet,
ofte på initiativ fra lokale
medlemmer. Det kan være
kurs for nybegynnere som
ønsker å kunne starte en mu-
sikkgruppe, eller fordypningskurs som styrker faglig
og personlig utvikling. Den som skal lede en musikk-
gruppe for barn og voksne, har ikke bare bruk for en
musikkfaglig bakgrunn, men må også ha inngående
kjennskap til barnets utvikling og kunne forholde seg
til, og inspirere, to generasjoner sammen. Foreningen
har også tatt initiativ til høgskolestudiet ”Musikk 0-6”,
som til nå har vært gjennomført ved Høgskolen i Sta-
vanger. Man håper imidlertid at også andre høgskoler
etterhvert vil kunne tilby et tilsvarende studium.

Foreldrenes rolle
Foreningen har naturlig nok satt barnets musikalske
utvikling i høgsetet. Fra den nyeste hjerneforskning
vet vi at musikkaktiviteter samtidig styrker utvikling-
en av bl.a den motoriske, den sosiale og den språklige

kompetansen. Vi ønsker at foreldre skal bli bevisst sin
egen rolle i denne utviklingen. Den danske hjernefor-
skeren Kjeld Fredens sier det slik: ”Der er to beting-
elser, som har stor betydning, når det drejer sig om
barnets tidligste musikalske udvikling. Den ene er for-
ældrenes holdning til det barnet gør, den anden er må-
den barnet gør det på. Barnet udvikler sit modersmål,
fordi forældrene taler det samme sprog; det gælder
også for musikken:” Derfor satser Foreningen Musikk
fra livets begynnelse på å ha barnets voksne aktivt
med. Vi ønsker at dette skal bidra til at familien
gjennom felles musikalske opplevelser utvikler ster-
kere familierelasjoner. Foreningens valg av logo er
symbolsk: Europas tidligste kjente familiebilde, hentet
fra helleristningene i Alta.
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Foreningens distriktskontakt i Oppland, Kari Aftret fra
Gran kommune, har samarbeidet med helsestasjon
om musikkgrupper for foreldre og barn siden 1994.
Hun bidrar med en egen artikkel om ulike samar-
beidsmodeller med helsestasjoner i neste utgave av
”Helsesøstre". Vi anbefaler kapittel 4 i hennes ho-
vedfagsoppgave Musikkterapeuten i kommunen,
”Musikk i livets begynnelse”, Norges Musikkhøgskole
2005. Avhandlingen kan fås ved henvendelse til
kari.aftret@gran.kommune.no

Musikk er viktig

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sissel Helland – underviser i musikk ve Høgskolen i
Tromsø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Musikk er grunnleggende for menneskene
Musikk er mangesidig og vidtfamnende og synes å ha
en sentral plass i alle kulturer. Det å uttrykke seg
gjennom musikk i hverdag og til fest, i glede og sorg, i
tradisjonsformidling og i ritual synes å være grunnleg-
gende viktig for mennesket.
Musikk kan skape engasjement og kunnskap, trygghet
og samhørighet, men kan også utfordre og provosere
både intellektuelt og følelsesmessig.
Musikk blir ofte sett på som en del av individet sin so-
siale og kulturelle identifikasjon. I dag vet man via
forskning at estetiske opplevelser kan virke inn på sto-
re deler av mennesket sin personlighet, enten det er
ens eget estetiske uttrykk som gir opplevelser, eller det
er møte med andre sine uttrykk.

Musikkens mangfoldighet
Musikk kan brukes som middel til å styrke grunnleg-
gende emosjonell, motorisk, kognitiv og sosial kompe-
tanse. Sentralt står musikkens rolle som mellommen-

neskelig kommunikasjon. Som kunstnerisk uttrykk og
middel til kommunikasjon, kan musikken åpne for
personlig og faglig erkjenning og være en vekstfaktor i
oppdragelse. Den blir brukt i lek, i undervisning, som
drivkraft i helsestudioene, i terapeutisk sammenheng, i
media, som salgsmiddel i supermarkedene, som mar-
kedsføringsmiddel i reklamebransjen, som underhold-
ning og mye mer. 

Musikk utvikler ferdigheter
La oss leke ”bjørnen sover” med f. eks. 2-åringene.
Først og fremst er dette en artig sanglek som barn og
voksne kan leke i lag. Det er en stor verdi at barn og
voksne kan gjøre aktiviteter sammen. Utover dette lig-
ger det her en skatt av kunnskap og ferdigheter som
barna øves opp i. 

Sangen lærer barna mange sider ved språk og artikula-
sjon, fra forståelse av innholdet i begreper som f. eks.
hva en bjørn er, til hvordan språket uttrykkes med ryt-
me og rim, form og versoppbygging. De auditive funk-
sjonene som danner basis for tale og språk utvikles, så
som barnets evne til å tolke lyd. Dette kan igjen være
en hjelp til å overkomme vansker i forbindelse med
språk og leseutvikling. 



I leken må vi følge reglene, innordne oss i ringen, sam-
tidig med at vi synger og beveger oss. Dette er med på
å øve opp sosiale ferdigheter ved at vi må vise hensyn
og samarbeide. Det kan bli alle sin tur å være i fokus,
og alle sin tur til å innordne seg i ringen. Leken øver
opp koordinering, balanse, motorikk og romfølelse.
Når barna ”er til stede i leken” øves oppmerksomheta
og konsentrasjonsevnen.

Vi lærer at vi må passe oss for bjørnen og liste oss for-
bi, ellers tar den oss. Vi øves i innlevelse og empati.
Gjennom denne enkle sangen som er en del av kultur-
arven vår, er barnet blitt en del av den nasjonale kultu-
ren.

Oppøving av de generelle ferdighetene hos barn er
viktig. Likevel gir sanglekene også noe som kanskje er
enda viktigere. Leken blir en måte å eksperimentere,
lære og leve på som skaper engasjement, glød, motiva-
sjon og hengivelse; en drivkraft til livet som gir fiksjo-
nen og fantasien en berettiget plass ved siden av for-

nuften. Leken griper oss, åpner opp og lar oss tre inn
dersom vi er villig til å  gi slipp på det som gjør oss
kontrollerende, sjølhøytidlige og konforme. Andre
Bjerke sier det så sterkt i diktet Kunstneren: ”mister du
evnen til lek, så mister du livet”

Lista er lang.
Musikk kan bidra til å:
– styrke selvtilliten
– bedre fysiske ferdigheter, kroppsbeherskelse, grov-

motorikk, finmotorikk og koordineringsevne.
– bedre konsentrasjonsevnen
– styrke den sosiale intelligensen
– utvikle empati
– lære å vise hensyn
– styrke gruppefølelsen
– øke samarbeidsevnen
– bedre argumentasjonsevnen
– styrke motivasjon for læring
– øke til motivasjon og innsats
– øve opp den romlige kompetansen 
– bedre persepsjonsevnen
– styrke det språklige
– øve opp det logisk/matematiske
– og selvfølgelig utvikle og øve opp ferdigheter i mu-

sikk  

Når man synger må venstre og høyre hjernehalvdel
samarbeide. Forskning hevder at når det skjer, skjer
det også god læring.

Ta musikken i bruk!
Musikk er en fin måte å møtes på. Samtidig har den
som vi ser, et stort potensiale på mange områder. Kan-
skje burde helsestasjonene under svangerskapskursene
over hele landet gi tilbud til foreldre og barn i samar-
beid med foreninga Musikk fra livets begynnelse.
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Foto: Eddie Andresen

Marion Palmer

HELSERÅD
Det va ikke 
akkurat sånn at vi 
gleda oss til å gå på 
helserådet. I byen. En gang i uka i 
mørketida.

Kle av oss alt. Stå der kvit 
og naken.

Fikk bare ha på svarte 
plastikkbrilla med strikk rundt hodet 
og underbuksa.

Måtte strekke de tynne 
arman. Opp. 
Mot det skarpe lyset fra syv høyfjellsole 
i taket.

Gå i ring. På golvet. Først 
den ene veien. Så 
den andre

Såg mønsteret fra 
blodåran.

I ultrafiolett 
lys.

Fra Utsatte strøk. 
Orkana forlag, 1999



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ingrid Synnøve Berthinussen, Høgskolelektor og hel-
sesøster. Høgskolen i Bodø, Institutt for sykepleie- og
helsefag. Studiested Stokmarknes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På bakgrunn av intervju med 6 jenter og erfaringer fra
ungdomsrådgivning i mange år settes det her fokus på
foreldre som sosiale støttespillere og helsesøsters ut-
fordringer ved å arrangere kveldskurs for foreldre til
unge jenter i 14-15 års alderen. Det overordnede mål i
forebyggende arbeid er at livet skal være så bra som
mulig, for så mange som mulig.

Hva kan jentenes utsagn si oss om forhold av betyd-
ning for forebyggende arbeid?
Jentene i denne undersøkelsen fremhever foreldre som
en viktig sosial støttespiller, og de ønsker å få bedre di-
alog med dem. Helsesøster nevnes som en ressurs for-
di hun har faglig innsikt og taushetsplikt. Hun er en
nøkkelperson i skolehelsetjenesten, men de sier at det
er nødvendig at hun er synlig, tilgjengelig og tilstede.
En jente sier:” Fortell at foreldrene må bry seg”. En an-
nen jente utrykker seg slik: ” Det er sånne plutselige
forandringer, og mange foreldre er ikke forberedt på
dem, og på det å ha en tenåring i huset. En ser på de
voksne som dum, gjerrig, teit og gammeldags. De bur-
de jo være forberedt, absolutt”.
Jentene mener at helsesøster er en ressurs for ungdom,
fordi hun kan så mye om ungdom, og fordi hun har
undersøkt så mye om de ulike temaer som er viktig for
ungdom. De ønsker at skolen skal bruke henne mer,
og i tillegg sier de at hun må jobbe mye mer utadrettet
og også med foreldre til tenåringer. Hun må fortelle
foreldre hvor vanskelig ungdomstiden kan være for
mange unge jenter. Flere av jentene i denne undersø-
kelsen sier at det er bedre å sitte på rommet, enn å sitte
i stua sammen med foreldre som bare maser om tids-
punkter, og hvor de skal og hva de gjør ute sammen
med venner. 

Å være 14 – 15 år
Gjennom sekundærsosialiseringen er ungdomstiden
viktig. Det skjer en løsrivelse fra blant annet forel-
drene. Denne tiden kan oppleves som en forvirrende
periode for jentene og foreldrene. Det er ikke sjelden at
foreldrene er redde og usikre på hvordan de skal møte
de forandringene som skjer. Foreldrene kan ofte få be-
skyldninger rettet mot seg om noe som ikke stemmer
med virkeligheten. Det å være nære foreldre og orke å
stå i en slik ”utakknemlig” rolle er å støtte og hjelpe
jentene. Dette kan på sikt bidra til trygge jenter. Ung-
dommene er i en livsfase mellom barn og voksen. Peri-

oden blir ofte kalt liminalitet av antropologer. Ung-
domstiden er en tid for prøving og feiling for å skape
egen identitet sammen med andre jevnaldrende. Det å
være ung innebærer å bli mer selvstendig. Denne pro-
sessen er med å løsne på de bånd som binder dem til
foreldre. Dette oppleves ulikt hos de unge, og kan
være smertefullt og vanskelig. Foreldrene kan ofte føle
det samme, og noen ganger er datteren i puberteten,
mens moren er i overgangsalderen. Mange unge og
voksne opplever en generasjonskonflikt. Ikke sjelden
skjer det at mor og far kan ha problemer med å innse
at barna begynner å bli voksne, og at de både kan og
vil prøve ut seg sjøl og ta ansvar. Problemene melder
seg når de unge ikke innser at de fremdeles trenger be-
skyttelse.

Dialogen – et nyttig redskap
Det sentrale med dialogen på foreldrekurset er å kom-
me til klarhet med seg sjøl, sine tanker, kunnskap og
eventuelt manglende kunnskap sammen med andre,
og dermed også om andre. Det er derfor opp til forel-
drene selv hva som hører hjemme i dialogen på forel-
drekurset, og hva som ikke gjør det.

Dialogen begynner alltid i en konkret situasjon. Da
møtes mennesker som alle har erfaringer. Dialogen
kan bidra til at puberteten tas på alvor. Det at foreldre
setter ord på følelser, og at det er i orden å kunne le av
seg selv og om hverdagslige opplevelser med å ha
ungdom i huset, er et viktig forebyggingsaspekt.

Foreldrekurs, en utfordring til helsesøstrene
Dette med foreldrekurs synes å være lite prioritert.
Helsesøster bør gripe en slik sjanse, da det kan bidra til
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«Skal vi snakke høyt om det?»
– om kurs for foreldre til unge jenter

Ingrid Synnøve Berthinussen
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trivselen for elevene i skolen og i hjemmet. Som en
mamma sa til en annen mamma i fortvilelse; ”Kanskje
skal vi bytte jenter i ei eller to uker slik at de skjønner
at gresset ikke er grønnere på den andre siden?”

Det er viktig å bringe sammen personer som er i for-
skjellige livssituasjoner, men som samtidig har det til
felles at de er tenåringsforeldre. Mange foreldre føler
seg maktesløse overfor ungdom. Hvorfor, er det min
feil? Opplever de andre det samme? Dette er tanker
som foreldre kan gjøre seg.

Helsesøster bør gjøre foreldrekurset kjent på forhånd
for eksempel i lokalaviser, lokalradio og i oppslag på
butikker. Kurset arrangeres på kveldstid fra kl. 19.00
og 21.00, det er åpent hus og det koster ikke penger.
Helsesøster er faglig ansvarlig for kurset i kraft av sin
stilling. Helsesøsters rolle på møtet er å være modera-
tor som bringer tema på banen og leder diskusjonen. I
dette forum er det foreldrenes erfaringer og synspunk-
ter som er viktig. Hun har laget en guide i forkant, og
denne inneholder enkle stikkord som for eksempel kan
være 

• foreldrerollen
• det å se tilbake på egen ungdomstid
• grensesetting

• engstelse i forhold til dop
• seksualitet
• mobbing 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändeligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 
Dette skriver poeten Tomas Tranströmer i diktet Ro-
manska bågar (Tranströmer 1992). Det viser til nød-
vendigheten av å møte andre, og til prosessen hvor di-
alogen er en viktig bestanddel. 

Denne undersøkelsen viser på en fin måte hvor viktig
samtalen, åpenhet og tillit er for ungdom, og dette bør
helsesøster sette på dagsorden. Et viktig poeng i denne
sammenheng er at helsesøster bevisstgjør foreldrene
på at de er fagfolk overfor sine egne jenter. Dette kan
være et primærforebyggende viktig tiltak for å fore-
bygge at friske ungdommer blir syke. Dette kurset kan
være med på å ”så en spire ” til at voksne snakker
sammen.

Mennesker tåler langt mer hvis de har noen å dele fø-
lelsene med. Det å dele bekymringer/påkjenninger
med noen gir mor og far styrke. I tillegg vil dette gi
foreldre og ungdom trivsel, mestring, overskudd og
sosial støtte i hverdagen. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Nina Olsen, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klara Klok åpnet i mars 2000 som et tilbud til ungdom
i Nordland fylke. Allerede høsten 2002 ble det lansert
som et nasjonalt nettsted. Her kan ungdom og unge
voksne, i alderen 10 – 30+, stille spørsmål innenfor ho-
vedkategoriene
• helse
• forhold og familie
• rusmidler
• seksualitet

Spørsmålene besvares av et bredt sammensatt fagpa-
nel bestående av helsesøstre, leger, psykologer, prest,
tannlege, jordmor, ruskonsulent/ familieterapeut, sy-
kepleier, fysioterapeut og klinisk konsulent.
Fordelingen av spørsmål organiseres av Ungdomspoli-
tisk sekretariat i Nordland. De innehar konsesjon fra
Datatilsynet for drift av nettstedet, finansiert av Sosial-
og helsedirektoratet.

Hovedmålet for Klara Klok er:
” Å levere god helseinformasjon til målgruppen og å
bidra til økt tilgjengelighet av helseinformasjon.”

Som helsesøster har jeg vært med siden det hele startet
våren 2000. Tanken bak det å drive et slikt nettsted var
spennende, og som helsesøster kunne jeg se at dette
var en del av den utviklingen i samfunnet som vi måt-
te se på som en stor mulighet innfor det forebyggende
arbeidet rettet mot ungdom.

Den største utfordringen lå i den kommunikative bi-
ten. Som helsesøster er man vant til å se sine brukere,
og gjennom samtalen kunne bruke alle de elementene
av både verbal og nonverbal kommunikasjon man har
for å lettere kunne forstå og formidle. Dette blir van-
skelig når han/ hun som vil ha et svar, kun har gitt in-
formasjon gjennom et spørsmål over nettet. Man må
lære seg å se og lese mellom linjene, og tolke de ulike
problemstillingene som dukker opp ut i fra informa-
sjonen som blir gitt. Noe som til tider kan være van-
skelig.
Hva ønsker hun / han å formidle? Hva er det de me-
ner?  Tolker jeg riktig? Hva ønsker hun / han til
tilbakemelding på? 

Ofte opplever jeg en tvetydighet i spørsmålet, som gjør
det vanskelig å gi et helt konkret svar. Det kan dreie
seg om innfløkte fortellinger med flere ulike elemen-
ter, eller rotete fremstilte hverdagsproblemer hvor
man har vanskelig for å lese ut i fra spørsmålstillingen
hva det er vedkommende ønsker svar på. Det handler

hele tiden om ta seg tid. Lese spørsmål og fortellinger
nøye, få med seg essensen, og ikke overse de små de-
taljene som kan være livsviktige for den som spør.

Det er ikke alltid like lette å snakke om sex, pubertet,
uvennskap, forelskelse, sjalusi, kjærlighetssorg, psykis-
ke problemer, slit på skolen, mobbing m.m., listen er
nærmest uendelig i mulige problemstillinger. Både
barn og voksne kan trenge hjelp på et anonymt nett-
sted for å få svar på sine undringer. Vi ønsker alle ty-
per spørsmål velkommen, og tar alt like seriøst. Noe
som kanskje har gjort det lite attraktivt å stille tulle-
spørsmål. Jeg opplever det ikke som  noe stort pro-
blem i forhold til dette. De aller fleste er meget seriøse,
og søker gode svar på konkrete problemer eller ting de
er nysgjerrige på.

Det vi i fagpanelet ikke kan gjøre, er å erstatte den
gode kontakten og samtalen mellom to mennesker.
Den mellommenneskelige kontakten vil alltid være
den beste i gitte situasjoner. Allikevel kan det bety
mye å få et godt svar på spørsmål som oppleves vikti-
ge. Dersom vi gjennom våre svar klarer å dempe usik-
kerheten og redselen for å ta kontakt med hjelpeappa-
ratet, f. eks helsesøster, lege eller psykolog, har vi opp-
nådd det vi ønsker.

Målet vårt er ikke å erstatte den gode samtale mellom
to mennesker, men å bidra til god og saklig informa-
sjon, og hjelp til å tørre og ta tak i det man sliter med
ved å søke hjelp. Vi er alltid veldig klare på at man
ikke skal stå alene med problemer, men ha en å dele
dette med. Vi søker å kanalisere vedkommende inn i
hjelpeapparatet, for å kunne gi den hjelpen hun /han
trenger. Gjennom de tilbakemeldingene vi får på siden
vår, ser vi også at dette hjelper. At mange får mot til å
ta det første skrittet, og gjøre noe med problemet sitt.

Normalitet er ofte det ungdommen er ute etter å finne
svar på i sine spørsmål: ” Er jeg normal/ er det jeg fø-
ler normalt?” Det er ikke alltid like lett å gi et svar på
hva som er vanlig eller normalt. Spesielt i forhold til
seksualitet. Derfor forsøker vi gjennom våre svar først
og fremst å gi ungdommen selv en mulighet til å kjen-
ne etter hva de selv synes er godt og naturlig. Vi prø-
ver å fremheve at ungdommen selv må finne ut av hva

www.klara-klok.no  – et nettsted for ungdom
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de vil og liker og å ikke la seg presse til å gå ut over
sine egne grenser. Ungdommene søker ærlige svar. De
forventer at vi svarer på det de spør om, at vi er klare
og tydelige og sier ting som de er. Vi gjør da også det-
te, men bruker også muligheten til å flette inn momen-
ter til ettertanke.

Det kan til tider være meget skremmende å besvare
ulike spørsmål på Klara. Man får inn spørsmål med
problemstillinger som helt tydelig forteller at dette er
en person som trenger mye mer enn bare et svar fra
Klara Klok. Du kan ikke komme i kontakt gjennom an-
dre kanaler. Alt er anonymisert, og vi har ingen mulig-
het til å finne brukeren vår. Du har ingen mulighet til å
påvirke personen på annen måte enn gjennom det sva-
ret du gir. Har jeg klart å få med meg essensen i pro-
blemet, er det noe jeg har oversett? Vil personen tørre
å ta kontakt med helsesøster eller lege?  
Det er ikke alltid like lett å kommunisere på en god
måte gjennom de svarene vi gir, og misforståelse kan
oppstå. Det skrives på dialekt i spørsmålene, sms-
språk og ulike forkortelser, mange har så innfløkte for-
klaringer at det nesten er umulig å forstå hva proble-
met er. 

Jeg har nå jobbet med Klara Klok i 6 år som helsesøs-
ter. Dette har gitt meg en unik innsikt i ungdommens
verden. Hva som rører seg i ungdomskulturen, deres
egen innsikt i forhold til helse og utvikling osv.  Dette
viser meg hvor viktig det generelle forebyggende ar-
beidet i dag er. Vi får stadig spørsmål som viser hvor
uvitende og søkende ungdommen er. Hvor viktig det
er at de har trygge voksne i sin nære hverdag som kan
gi støtte og oppfølging når det er behov for det. 
Vår jobb som forebyggende helsearbeidere, spesielt i
forhold til ungdom er viktigere nå enn  noen sinne.
Media styrer informasjonsflyten, en informasjonsflyt
som er stå stor at det kan være vanskelig for ungdom-
mene å se hva som er rett og galt, normalt og unor-
malt. Dermed blir Klara Klok et sted hvor vi kan dra
det hele litt ned, og sette ord på det som er normalt.
Ungdommen møter oss på nettet, men vårt daglige
virke som helsesøstre ved skoler eller helsestasjon for
ungdom er også viktig å fremme.  Steder der ungdom-
men kan få en nær kontakt som kan gi mer enn bare et
svar på en dataskjerm.



Innledning
Når en skilsmisse inntrer i et barns liv, blir barnets
livsforhold betydelig forandret. Det mister den daglige
kontakten med en av foreldrene. Det skal venne seg til
å være sammen med en av foreldrene av gangen, og
leve med savnet av den andre. Økonomiske og sosiale
betingelser endres, og mange må flytte. Ofte er det til-
pasning til nye familiesituasjoner med nye regler og
rutiner, nye ste-og halvsøsken. Selv om de fleste barn
opplever dette som veldig vanskelig når det skjer, og
blir fryktelig lei seg med en gang, så takler heldigvis
majoriteten av dem dette bra når det er gått en stund. I
varierende grad tilpasser de seg den nye situasjonen,
men for noen barn blir denne endringen av livssitua-
sjonen så vanskelig at de aldri kan slå seg helt til ro
med den. De vil alltid gå med en tristhet i seg, bære på
bekymringer av forskjellig art, slite med lojalitetskon-
flikt osv. som vil kunne gi seg ulike utslag. Noen av
disse barna møter vi som helsesøstere på skolen. De
kommer med ”vondter” her og der, de blir hengende
etter faglig på skolen, de har dårlig selvbilde, de gruer
seg til helgen, gruer seg til konfirmasjonen, er kanskje
blant de første som begynner å røyke osv. 

Møte med disse barna var opptakten til de første sam-
talegruppene for skilsmissebarn helsesøster Tordis
Labråten (se artikkel i Sykepleien nr. 2, 2001)startet i
skolen i Bærum i -98. Tanken var at de med sin felles
erfaring kunne hjelpe og støtte hverandre. Da både
barn og foreldre gav svært gode tilbakemeldinger i
etterkant, ønsket vår helseleder Anne Korsvoll å søke
”Opptrappingsplanen for psykiatri” om midler til et
prosjekt som kunne videreutvikle dette arbeidet. Mål-
settingen var å få etablert et tilbud om samtalegrupper
for skilsmissebarn på så mange skoler som mulig.
Penger fikk vi, og høsten 2004 var PIS-prosjektet en re-
alitet; ”Plan for implementering av samtalegrupper for
skilsmissebarn i grunnskolen i Bærum kommune”.

Den formelle bakgrunnen for prosjektet: 
1. Statistikken som viser at 1 av 3 barn som vokser opp

vil oppleve at foreldrene går hver sin vei (SSB). 
2. Forskningen som viser at skilsmissebarn har dobbelt

så høy risiko for å utvikle problemer som andre
barn. Det er flere som sliter med angst, depresjon og
dårlig selvbilde, og det er flere som kommer borti
rus og kriminalitet. De har økt forekomst av soma-
tiske og psykiatriske lidelser. (Frode Thuen, Olwa-
eus og Breivik, Sommerscild og Grøholt) 

3. Forskningen som viser at skilsmissebarn som får

hjelp og støtte til å bearbeide krisen og reagere fø-
lelsesmessig, gjennom dette kan få en livserfaring
som øker evnen til mestring og tilpasning senere i li-
vet (Clulow, Vera, Edvardsen, Sommerchild og Grø-
holt). 

4. Gode erfaringer med samtalegrupper for skilsmisse-
barn i Bærum i nærmere 10 år, etter hvert spredd på
4  barneskoler.

5. Skolehelsetjenestens forskrifter, hvor målet er å
fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom,
skade eller lyte.

Samarbeidsprosjekt
For å få barna med i slike grupper, tenkte vi det var
viktig at gruppene var der hvor barna allikevel opp-
holder seg, nemlig på skolen i skoletiden. På denne
måten kunne gruppene bli et tilbud på lik linje med
andre tilbud i skolen. For å lykkes med dette var det
viktig å få skolen med på laget. Vi inviterte derfor to
rektorer til å sitte i styringsgruppen, og to lærere til å
sitte i prosjektgruppen. Prosjektet ble på denne måten
et samarbeidsprosjekt mellom skole og helse, noe vi
tror er det viktigste suksesskriteriet i dette arbeidet.

Vi har erfart at det er en klar fordel med to gruppele-
dere, hvorav den ene kan lede, og den andre observere
og skrive referat. Som en følge av at vi ønsker dette
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Å snakke med noen om skilsmissen gir
barn bedre selvfølelse!

– Et samarbeidsprosjekt mellom skole og helse –

Pioner, og pensjonert helsesøster, Tordis Labråten, og helse-
søster/prosjektleder Hilde Egge.
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skal være et samarbeidsprosjekt, prøver vi så langt det
lar seg gjøre at den andre gruppelederen er en ansatt
fra skolen. Dette kan være en sosial-lærer, PP-rådgiver,
eller ansatt på SFO. Denne personen vil gjerne også
være mer tilgjengelig for elevene på skolen utenom
gruppene.

Styringsgruppen
Styringsgruppen består av rektor Anne-Merethe Bjørk-
holen, rektor, Helen Førland, Helseleder Berit Kjærnet,
prosjektleder Hilde Egge og leder av styringsgruppen,
helseleder Anne Korsvold.

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen består av: sosiallærer Ellen Habber-
stad, inspektør Inger Elisabeth Johansen, helsesøster
Solfrid Lien Hoff, helsesøster Hilde Mostue, pensjonert
helsesøster Tordis Labråten, helsesøster Marianne Moe
Nyhuus, og helsesøster/prosjektleder Hilde Egge.

Målsetting:
Gjennom dette prosjektet ønsket vi å bidra til at barna
skulle kunne komme styrket ut av foreldrenes samlivs-
brudd. Ved å hjelpe dem til å få det bedre med seg selv
og sine omgivelser, håpet vi å kunne forebygge utvik-
ling av psykosomatiske plager. 

Vi ønsket videre å bidra til at elevene ville klare å opp-
rettholde, evt. høyne det faglige nivået på skolen ved
hjelp av økt konsentrasjon og trivsel.

Vår siste målsetting var å kunne fange opp potensielle
rusmisbrukere og kriminelle tidlig ved tidlig interven-
sjon.

Metode:
For å nå disse målene ville vi bruke den metoden vi
allerede kjente og hadde gode erfaringer med, nemlig
samtalegrupper. Flere av helsesøstrene i Bærum har
tidligere deltatt på et omfattende kurs i gruppemeto-
dikk, bl.a. basert på boka: Gruppemetode for sosial-og
helsearbeidere av Ken Heap. Han skriver: ”Grunntan-
ken med gruppearbeid er at medlemmene både kan
hjelpe seg selv og hverandre ved sammen å dele fø-
lelser og opplysninger, ved å sammenligne holdninger
og erfaringer, ved å støtte hverandre i å eksperimen-
tere, ta risiko og endre, ved å utveksle ideer, forslag og
løsninger, ved å gi hverandre motforestillinger og ved
å utvikle personlige forhold seg imellom. Dette til tider
intense nettverk av utvekslinger preges videre av jevn-
byrdighet, og ofte av inngående forståelse for og iden-
tifikasjon med hverandres livssituasjoner.”

Gjennomføring
For å gjøre det lett for andre skoler å komme i gang
med tilbudet, tenkte vi at vi måtte gi dem et verktøy.
Vi fikk knyttet til oss en ung og engasjert grafisk desig-
ner, Bente Lunke, som hjalp oss med utformingen av
materialet til det som endte opp som veiledningskof-
ferten vår. Denne inneholder: 

• En veileder til hver gruppeleder. 
• Boka om ”Even og skilsmissen” av Kirsti R. Haa-

land og Inger Landsem. 
• Fiskespillet,  et kommunikasjons-spill. 
• 100 brosjyrer 
• 5 plakater 
• CD med alle maler på, i tillegg til en informasjonssi-

de som kan legges ut på skolenes hjemmeside. 

Veilederen inneholder en ”oppskrift” på hvordan man
skal gå fram for å sette i gang med grupper på en sko-
le. I tillegg finnes bl.a. 14 ulike kommunikasjonsmeto-
der, små vignetter tenkt til bruk for de eldste barna i
barneskolen, maler for kopiering, evalueringsskjemaer,
litteraturlister og juridiske retningslinjer for tildeling
av informasjon fra skole til foreldre.

Våren 2005 arrangerte vi 3 mini-seminarer for nye
gruppeledere, og 10 skoler var i gang med grupper. I
tilfelle gruppelederne skulle havne i situasjoner som
kunne bli vanskelig å håndtere alene, allierte vi oss
med psykologspesialist Bettina Sunde, som er tilknyt-
tet prosjektet som referanseperson, og Kirkens Familie-
vernkontor. Disse har ikke vært mye brukt, men det
gir gruppelederne en trygghet å ha disse i bakhånd.

Evaluering
Etter vårens grupper samlet vi inn evalueringsskjema-
ene fra elever, foreldre og lærere for å se hvordan
gruppene hadde fungert, og tilbudet ble mottatt på de
ulike skolene.

Elevenes svar (33):
Vi spurte elevene om de kunne si noe om hva som
hadde vært bra med gruppene, og dette var noen av
svarene vi fikk: 
• Har fått snakket om ting det ikke er så lett å snakke

om
• Vi kan si hva vi mener!
• Boka var kuuul!
• Man kan snakke om hva man vil uten at noen ler el-

ler synes det er teit
• Hjelper å få snakket om problemene våre
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• Synes det er lettere å snakke med mamma om ting
• Det har vært supergøy
• Blitt kjent med flere elever
• Fått selvtillit

Videre syntes alle det hadde vært greit å forlate timen,
24 syntes det var blitt lettere å snakke med
foreldre/venner om vanskelige ting, og 13 syntes det
var lettere å konsentrere seg om lekser og skolearbeid.

Få hadde opplevd noe som dumt eller vanskelig på
gruppene. Enkelte syntes guttene bråkte litt, og en syn-
tes det var litt vanskelig å si ting fordi det hørtes ut
som de andre hadde det så bra. En syntes ikke hun
hadde fått snakket ordentlig om foreldrene. De aller
fleste følte seg trygge i gruppen, og opplevde at de var
blitt lyttet til.

Foreldre (28):
Fra foreldrene fikk vi 28 svar, 23 mammaer, og 5 pap-
paer. 24 av foreldrene reagerte positivt på tilbudet, el-
lers var det litt blandet reaksjon, og frykt for stigmati-
sering. En far hadde ikke mottatt informasjon, 21 syn-
tes forhåndsinformasjonen hadde vært tilstrekkelig, 6
svarte nei, og en svarte blankt. Dette viser at vi fortsatt
har et lite stykke arbeid å gjøre i forhold til informa-
sjon. Ingen av foreldrene opplevde at barna syntes det
var vanskelig å forlate timen.

25 mente at barna hadde hatt utbytte av å være med i
gruppen, og 12 mente å kunne merke endring av bar-
nas atferd etter gruppesamværene (sammenfatning av
svarene):
• Blitt mer selvsikker
• Blitt roligere
• Blitt bevisst på ulike problemstillinger
• Tør å si fra om ting som er vanskelig
• Flinkere til å sette ord på det hun tenker og mener
• Lettere til sinns, mer åpen hjemme
• Virker som dette har frigjort ham litt

Evalueringsskjemaet gav også rom for egne kommen-
tarer:
• Skulle ønske alle i tilsvarende situasjon kunne få

samme tilbud.
• Vært positivt for henne å møte andre barn med de

samme opplevelser og tanker som henne selv.
• Skilsmisse er blitt et tema man kan forholde seg til

og snakke om, særlig med venninner som også har
opplevd det. I familien snakker vi også mer om hva
som er OK, og hva som er dumt

• Er litt stolt over å gå i gruppa. Dette er noe som er
hennes, litt hemmelig.

Lærere (19):
Ingen av lærerne hadde opplevd noen motvilje hos
elevene mot å forlate klassen. Heller ikke hadde de
oppdaget faglige hull som følge av at de hadde vært
med på gruppe. Omtrent halvparten av lærerne hadde
fått tilbakemeldinger fra foreldre på tiltaket, og disse

var bare positive. Enkelte lærere kunne ønske seg noe
mer informasjon om innholdet i gruppene.

6 av lærerne hadde merket atferdsendring etter at bar-
na hadde deltatt i gruppe:
• To av guttene er blitt bedre venner
• Spesielt en elev er blitt mer glad og mindre i kon-

flikt med andre
• Vet ikke årsak, men mye skjer rundt disse elevene.
• Litt stolte over hva de er med på
• Bedre samhold dem imellom
• Grubler litt mindre

Lærernes syn på slike grupper:
• Barna er glade for å komme i samtalegrupper
• Godt for barna å snakke med noen som har opplevd

det samme som dem
• Jeg synes dette er et flott tiltak. Det er viktig at de

har et sted å komme med sine tanker og problemer
• Det er tydelig at mine elever trenger mye oppmerk-

somhet og støtte. De trenger noen å snakke med.
• Tror dette er veldig viktig og bra. Mange barn får

nok snakket alt for lite om dette hjemme.
• Supert

Gruppeledere (9):
Siden dette var en ny måte å jobbe på for flere, og det
eksisterte en velbegrunnet frykt i helsesøstergruppen
for hva dette kunne medføre av merarbeid i skolehel-
setjenesten, spurte vi gruppelederne om hvilket utbyt-
te de hadde hatt av å være gruppeleder. Her er noen
av svarene:
• Utrolig hva barna kan spørre om når de opplever

trygghet.
• Innsikt i hvordan det er å ha to hjem.
• Lært mye, spesielt rundt hva barna tenker om sam-

livsbrudd. Også lært mye om det å lede en samtale-
gruppe, (teknikker, metoder, ped.opplegg). Blitt
flinkere til å ordlegge meg når jeg snakker med bar-
na.

• God kontakt med det enkelte barn i ettertid. Kon-
takt med foreldre. Får ”stille” barn til å åpne seg.

• Positivt å oppleve at barna selv kommer med inn-
spill, - aktivitet og engasjementet i gruppa. Samtidig
en utfordring å være i en gruppeprosess.

• Ser at barna ofte for første gang får satt ord på sin si-
tuasjon. Dette er noe av det mest meningsfylte hel-
sesøster gjør i skolehelsetjenesten.

Gruppelederne hadde også merket endring av atfer-
den underveis i gruppeprosessen. Elevene ble mer
åpne etter hvert, og sa mer om hvordan de hadde det.
Aktiviteten økte, og ansiktene ble blidere. De tok mer
kontakt selv, virket som de fikk mer selvtillit, og enkel-
te opplevde at de kunne være til hjelp for andre i sam-
me situasjon.

Kommentarer for øvrig:
• Fordel at gruppelederne har ulik yrkesbakgrunn. Et-

tersom vi har forskjellig fokus, kan vi diskutere



tverrfaglig, og evt. henvise videre med større tyng-
de.

• Veilederen gjør at det er lett å sette i gang med ny
gruppe.

Dokumentasjon
Å dokumentere effekt av forebyggende arbeid er alltid
vanskelig. Evalueringsskjemaene sier oss noe om til-
fredsheten hos de involverte der og da, men forteller
oss ingenting om effekten på sikt. I forhold til målset-
tingen vår om bedre psykososial helse, bedre trivsel og
konsentrasjon på skolen, og å fange opp evt rusmis-
brukere og kriminelle tidlig, ble det viktig å gjennom-
føre en spørreundersøkelse før og etter deltagelse i
gruppe. 

Vi utarbeidet spørsmålene i samarbeid med Jocelyn
Clench-Aass og Olaf Holmboe på ”Nasjonalt senter for
Folkehelsen”. Spørsmålene retter seg inn mot elevenes
atferd og helse, for eksempel skolefravær, vansker
med skolearbeidet, generell trivsel på skolen, forhold
til venner, hodepine, røyking, forhold til rusmidler,
småkriminalitet etc. Spørreskjemaene er, etter godkjen-
ning av foreldre, delt ut til 5.trinnselever på 8 skoler.
For å  kunne kontrollere svarene opp mot normal ut-
vikling på alderstrinnet, har vi delt ut skjemaene til
elever både med og uten skilte foreldre. Vi fikk inn 230
svar. 53 var skilsmissebarn, altså 23%. 

Spørreundersøkelsen vil gjentas på 7.trinnet med et til-
leggsspørsmål om de har deltatt på samtalegruppe. 6
av skolene vil da i løpet av denne perioden ha tilbudt
skilsmissebarna i denne aldersgruppen samtalegrup-
pe. Håpet vårt er å kunne spore en liten endring i posi-

tiv retning i forhold til målsettingen vår hos de barna
som har deltatt i gruppe. Resultatet vil imidlertid ikke
foreligge før ved utgangen av 2007, så det får bli en ny
artikkel.

Dersom noen ønsker å vite mer om PIS-prosjektet kan
de kontakte prosjektleder
Hilde Egge, e-mail: hilde.egge@baerum.kommune.no

Artikkel i neste nummer av Helsesøstre: Veileder for
grupper i ungdomsskolen og markedsføring av pro-
sjektet.
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Høyskolen Diakonova vil høsten 2006 ha 
følgende etterutdanningskurs for helsesøstre 

Uke 44, 30. - 31. oktober og 1. november: 
Samliv og prevensjonsveiledning (P-pille kurs), del 1. 

Uke 46, 13.-16. november: 
Barn med høy risiko for utvikling av atferdsvansker. 

Uke 49, 4. - 7. desember: 
Etterutdanningskurs med fokus på ungdom med etnisk minoritetsbak-
grunn.

Uke 2-2007, 8. - 9. januar: 
Samliv og prevensjonsveiledning (P-pille kurs), del 2. 

Kursene søkes godkjent som tellende til klinisk spesialist i Norsk Sykepleieforbund. 
Kurset gir 5 studiepoeng. Oppnåelse av studiepoeng forutsetter tilstedeværelse under hele kurset og 500 
sider litteraturstudier og refleksjonsoppgave.
Pris: kr. 2500,- per kurs
Nærmere utlysning vil komme i Sykepleien og blir også å finne på høyskolens hjemmesider: 
www.diakonova.no
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved helsesøster Ann-Evy Pettersen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regjeringen foreslo i St.meld. nr. 29 – Familiemelding-
en, å igangsette et landsdekkende tilbud om samlivs-
kurs for førstegangsforeldre . Barne-, ungdoms- og fa-
miliedirektoratet (Bufdir) har utviklet kurset ”Godt
Samliv – parkurs for førstegangsforeldre”. Tilbudet er
gratis og er tiltenkt alle par som får sitt første barn
sammen.
Det har vært gjennomført en pilotfase høst og vinter
04/05, hvor kurset har vært prøvd ut i 17 kommuner.
En grundig evaluering har vært gjennomført med
svært gode tilbakemeldinger. Menn gir like positive
tilbakemeldinger som kvinner.

Kursene arrangeres i regi av kommunens helsestasjo-
ner, gjerne i samarbeid med familievernet eller andre
naturlige samarbeidspartnere.

Pr. 31.12.2005 var det 250 påmeldte kommuner til pro-
sjektet. Disse har fått kurslederopplæring og er nå i
gang med å arrangere parkurs. Flere kommuner har
meldt seg på i 2006, disse står foreløpig på venteliste
på å få være med i prosjektet. Det skal i vår gjøres en
nyttevurdering av Godt Samliv , og denne vil danne
grunnlag for  regjeringens  beslutninger om viderefø-
ringen av Godt Samliv  fra 2007.

Bodø kommune er en av 27 kommuner i Nordland
som er med i prosjektet. De har vært med i pilotfasen
og har arrangert 9 Parkurs. Til sammen i Nord Norge
er 43 kommuner med. I tillegg til disse står det flere
kommuner på venteliste for å få opplæring.

I Bodø var vi så heldig å få være med helt fra starten.
Vi var 3 stykker som reiste på kurslederkurs til Gar-
dermoen i oktober -04. To helsesøstre og en prest. Vi
var veldig spente på hva dette var og fikk nok litt
“bakover sveis” i løpet av de to dagene kurset varte.
De som holdt kurset var meget drevne, de var fra Mo-
dum Bad og hadde holdt Prepkurs (litt mer “avansert”
parkurs) i mange år. Så vi var meget tankefulle og
skeptiske til vår kunnskap om å holde kurs i “Godt
Samliv” da vi kom tilbake til Bodø.

De to første kursene holdt vi sammen alle tre. En støtte
oss imellom, vi kunne lære av hverandre og diskutere
positive og negative innspill i etterkant av kurset. I
Bodø er det i løpet av siste året kurset 4 helsesøstre til
for å kunne holde parkurs. Det passer bra siden listene

over par som ønsker å være med blir lengre og lengre.
Det er pr i dag 1-2 måneders ventetid for å få gå på
kurs.

For å markedsføre kursene har alle helsesøstre i kom-
munen fått informasjon om kurset sånn at de kan gi
opplysninger videre til de aktuelle parene. De gir info
på hjemmebesøket i tillegg til på enkelte konsultasjo-
ner på helsestasjonen. Jordmødrene gir info og brosjy-
re til alle svangre par som er førstegangsfødende, altså
de som vil få sitt første felles barn.
Plakater og brosjyrer finnes på de ulike helsestasjone-
ne. Parene som har gått på kurs anbefaler kurset til
venner og bekjente, så det er stor pågang om plassene.
Vi var i media, i ukeavisa “Bodø Nu” uke 10.
I Bodø tilbyr vi barnepass for de parene som ikke kan
ordne dette selv. Tre studenter fra Videregående skole
veksler på å passe ungene, noe som fungerer bra. De er
i samme lokaler som kursene er, så mødrene kan
amme i pausene og være nær ungene sine.

Kursene går over to kvelder, fra kl. 18.00 til 21.30. For-
eldrene er fornøyde med tidspunktet, selv om de er
slitne når det begynner å nærme seg slutten. Vi har
maks 7 par per kurs. Dette for å ha mulighet til best
mulig veiledning av parene ved gruppearbeid.

Når parene kommer første kveld, håndhilser vi alltid
på alle og ønsker hver og en velkommen. Vi har stol-
plassering i en ring med et lys i midten på gulvet. Etter
litt informasjon stiller vi oss alle etter fødselsdato (ikke
årstall), i en ring, prater sammen to og to og presente-

Parkurs ”Godt Samliv” 
Erfaringer fra Bodø kommune
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Hva er Godt Samliv?
Godt samliv er et gratis parkurs for nybakte forel-
dre. Hensikten med kurset er å gi støtte og inspira-
sjon i en perioden med store forandringer og utfor-
dringer i hverdagen og i parforholdet. Kurset byg-
ger på erfaring og forskning på de utfordringer vi
møter som par og nybakte foreldre.

På kursene får parene:
• fokus på ressurser og muligheter i eget parfor-

hold
• muligheten til å dele erfaring med andre i sam-

me situasjon
• lære nyttige metoder for konflikthåndtering
• lærer kommunikasjonsteknikker
• inspirasjon og tips til et godt samliv.



rer så den vi har pratet med for resten av gjengen. Det
løsner opp stemningen og foreldrene kommer lettere i
kontakt i pausen + at de lettere kommer med innspill
underveis i kurset når stemningen er god. Det er ingen
som trenger si noe dersom de ikke ønsker å dele tan-
ker eller erfaringer med de andre, noe vi presiserer
helt i starten. Kurset vil likevel kunne bli bedre om de
deler erfaringer, men det er ingen tvang.

Hva mener par som har gått på kurs?
Ca 9 av 10 foreldre er fornøyde med kurset, og vi har
fått mange tilbakemeldinger fra foreldrene. Disse har
vært:

• møter andre i samme situasjon
• alminneliggjør problem
• mange som trenger + ønsker kurs
• nyttig å skjønne at man har vanlige problemer
• føler seg ikke så alene om problemene
• ok å lære teknikker / få verktøy

• sunt å fokusere på oss som par igjen
• tenke annerledes: nærhet + konfliktløsning
• alle har nytte av kurset

Blant helsesøstrene i kommunen er dette tilbudet etter-
spurt. Mange er flinke til å rekruttere og snakke med
foreldrene om kursene og de får også gode tilbakemel-
dinger når de snakker med foreldrene i etterkant av
kurset. Til daglig er det hektisk på helsestasjonene, og
dette tilbudet til foreldrene er meget godt mottatt av
helsesøstre. Den første tiden etter paret har fått barn er
en stor omveltning for alle og det er viktig da å foku-
sere på foreldrene – noe som det kan bli litt liten tid til
i løpet av 20 min en gang i måneden på helsestasjonen. 
Vi håper Bodø kommune fortsatt vil satse på ”Godt
samliv” kurs, og vi skal ha møte med Familievernkon-
toret i juni for å finne en måte vi kan samarbeide på vi-
dere. Både helsesøstrene og foreldre i tillegg til kursle-
derne ønsker at tilbudet skal fortsette. 
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Sjelden?
Har du spørsmål om sjeldne og lite kjente medisinske til-
stander?

Er du på leting etter fagmiljøer med kompetanse?

Ring Servicetelefonen om sjeldne tilstander

800 41 710

Den betjenes av Avdeling for sjeldne funksjons-
hemninger i vanlig arbeidstid. Du kan også sende 
e-post til sjelden@shdir.no



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–––––
Wenche Harriet Johansen, kunstterapeut og lærer,
Saltdal kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I alle år som kunstner og som lærer i kunstfag, har jeg
vært opptatt av hvordan jeg møter ungdom i ulike
skolesituasjoner. Jeg stilte meg selv mange spørsmål :
Hvordan kommuniserer vi, og hva er viktig i barn og
unges utvikling både psykologisk, fysisk, praktisk og
skolefaglig? Hvordan opplevde og gjennomlevde jeg
min egen barndom og ungdom – PUBERTET? Og
hvordan opplevde jeg mine tre døtres pubertet, og for-
undret meg over det?

PUBERTET ble for meg noe magisk.
Hva er det .....?
Vi kjenner dette fenomenet godt, vi var/er jo alle ek-
sperter på vår variant av den?
For oss voksne ligger den der, «under» i et av lagene i
«løken», og er en del av oss i dag.

På Kunstterapiutdannelsen lærte jeg å kommunisere
med meg selv gjennom bilder, skulpturer, lyd, beve-
gelse og ord - fra det ubevisste til det bevisste. Jeg kun-
ne sette ord på materiale som tidligere var ordløse, for-
di noen opplevelser var gjennomlevd før jeg fikk or-
dene.
Jeg kunne gå tilbake i mitt liv og lære meg selv bedre å
kjenne. Jeg kunne forstå mønstre og mekanismer som
fram til da bare fungerte som kroppslige symptomer –
smerter. Jeg kunne legge av meg noen byrder og lære å
sortere ut det jeg har bruk for. Jeg kunne transformere
det nå ubrukelige, til nyttig energi – som et gjenvin-
ningsanlegg hvor søppel omdannes til energi (strøm).

Jeg lærte at pubertetperioden er en reparasjonsalder,
noe jeg selv har erfart i mitt eget liv.
Puberteten er vår «andre fødsel» – vi blir født ut i det
store uoversiktlige samfunnet. Vi forlater vår «familie-
livmor-tilværelse». Hvordan har «fostertilværelsen» i
disse utviklingsfasene fram til puberteten vært?

Hvem er jeg?
Ved denne «fødselen» til voksenlivet skal ungdom
lære å kjenne på retten til egne behov og egen lyst - sin

egen livsimpuls.

Det er nå det store spørsmålet melder seg: Hvem er
jeg? Er det bruk for meg i samfunnet? Hvordan kan jeg
skaffe meg en plass med mening?

Er det en selvfølgelig plass for ungdom i samfunnet i
dag? Hva er et godt liv for et menneske sett i forhold
til prestisjejag og all den materielle «vellykkethet» som
det fokuseres på i vårt vestlige samfunn?

Mine samarbeidspartnere som kunstterapeut
Allerede tidlig i den siste kunstterapiutdannelsen i Ri-
sør (år 2000), begynte jeg å jobbe 20 % som kunsttera-
peut i Ungdomsskolene på Rognan og Røkland. Da jeg
tidligere hadde 2 år kunstterapiutdannelse og mange
års undervisningserfaring, hvor jeg også har benyttet
kunstterapeutiske metoder, ønsket jeg deltidspraksis.
Hvem kunne være en god samarbeidspartner i denne
utdannelsesperioden? Kulturskolen var min første
kontakt.

Videre tenkte jeg ..... :  Kunst er helse – Kunstterapi er
helsebringende. 
Jeg kjente til tidligere prosjekt hvor kunst og helse har
vært koblet sammen.
Jeg tok kontakt med Rognan skolehelsetjeneste og til-
bød mine tanker og tjenester: 
«KOMMUNIKASJON GJENNOM BILDER, OG SAM-
TALER ».
Det ordløse går igjennom bilder og får ord.

Skolehelsesøstrene forsto hva dette handlet
om 
Jeg ble hjertelig mottatt og kom inn i skolen med de
riktige samarbeidspartnere. Det ble et spennende og
utradisjonelt møte med de første gruppene. DET VAR
STERKT !
En ny rolle og et nært møte med skoleungdom. Jeg øn-
sker å møte ungdommene uten å moralisere, noe som
til tider kan være vanskelig.  

Dette har vært et frivillig tilbud til elevene, men det
har vært svært vanskelig å få det tilpasset i undervis-
ningen. Elevene har hatt et spesielt forhold til «Male-
gruppa», de var med på å innføre noe nytt i livet sitt
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Om samarbeidet mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste,
kunstterapeut og skole 

«Det er så deilig, for når jeg er her på 
malegruppa er verden annerledes»

Elev fra 10. Klasse
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og i skolehverdagen. Det var mye frem og tilbake før
vi fikk brukbare lokaler, fordi det er viktig at dette
rommet ikke er et vanlig klasserom. Skolehelsesøster
og jeg delte rommet, vi delte på dagene. Elevene skulle
ha en følelse av at dette  ikke handlet om «skoleting».
Dette er også dokumenterte erfaringer fra skolepro-
sjektet «Du bestemmer». Et ungdomsprosjekt utarbei-
det av filosofen Elisabeth Arborelius i Sverige i 1988.
Prosjektet er også «adoptert» av Statens Helsetilsyn,
som har utgitt metoden som trykksak1-2000, IK-2702.

Prosjektet er spennende og jeg har benyttet en del ar-
beidsark fra metodeheftet som er velegnet i mange av
mine arbeidssituasjoner. «Du bestemmer» blir
gjennomført som et samarbeidsprosjekt for ungdoms-
skolen og skolehelsetjenesten.

Samarbeidserfaringer 
Vi har prøvd ulike former for samarbeid, men den mo-
dellen som fungerer best er samarbeidet
helsestasjon/skolehelsetjeneste, kunstterapeut og sko-
le. Det er viktig for kunstterapeut å være knyttet til
skolehelsetjenesten. De har den kontinuerlige oppføl-
ging av alle barn, og har oversikt over hvor tiltakene
bør settes inn. De forstår hva dette handler om.

Vi ønsket et TVERR-ETATLIG og TVERR-FAGLIG
samarbeid som ble organisert under Skolehelsetjenes-
ten ved Helsestasjonen i Saltdal. Det skulle være et for-
pliktende samarbeid mellom skole, kunstterapeut og
helsestasjon.

Det er i dag nye tanker om å få nye yrkesgrupper inn i
skolene, og kunstterapeuter er en kjempeviktig yrkes-
gruppe, det er faktisk et behov for oss. De fleste kunst-
terapeuter har en grunnutdanning innen helse-, skole-
eller kunstfag.

Finansiering av min jobb
Det har i hovedsak vært kortvarige engasjement, fra 3
måneder inntil 1/2 år av gangen.
Finansieringen av lønn og materialer til dette arbeidet
har vært fordelt mellom Helsestasjonen og Barnever-
net i Saltdal. For skoleåret 2003-2004 fikk vi fra Sani-
tetskvinnene i Saltdal kroner 100 000.00 til fortsettelse
av arbeidet i ungdomsskolen. Det var fantastisk å ha
tryggheten om å kunne arbeide et helt skoleår. 
Over tid er det vanskelig å jobbe under så usikre øko-
nomiske forhold, men jeg hadde så sterk tro på at dette
var meningsfylt tilbud til ungdom. Jeg følte til tider at
jeg  ”klorte  meg fast” i skolene. Jeg ville ikke gi opp
håpet om at dette skulle bli et fast tilbud til barn  og
unge.

Disse malegruppene besto gjennomsnittlig  av  4 - 5
elever , hver gruppe hadde jeg i 2 skoletimer pr. uke.
På det meste hadde jeg 6 grupper i ungdomsskolen og
4 i barneskolen.
Det ble stadig nedskjæring i skolebudsjettene med om-
prioritering av psykiatrimidler.

Fra Nyttår 2006 var det stopp i ungdomsskolen. Nå er
det ingen «male- og samtalegrupper».   
Jeg vet at ungdommene savner dette tilbudet.  

Hvorfor ønsker jeg å jobbe med kunstterapeu-
tiske metoder blant ungdom i pubertet?
Jeg ser på barn og ungdoms ”dårlige psykiske helse”
som et sunnhetstegn i dagens samfunn 
Et samfunn som har hovedfokus på materiell status.
Disse barna og ungdommene er enda i stand til å
reagere med hele sitt vesen; psyke, kropp og sjel, fordi
de enda er ”friske”. Deres reaksjoner kan vi ikke hånd-
tere, og vi gjør dem i stedet ”stille og medgjørlige”. Vi
vil ikke erkjenne at et sted har vi kanskje prioritert feil
når det gjelder verdivalg. 

Jeg er opptatt av hvem eller hva som stjeler mange
ungdommers energi, deres nysgjerrighet og utforsker-
trang. Hvordan kan de: 
-  finne sin iboende energi og lære å bruke den til beste

for seg selv og sin egen utvikling?
-  sette grenser i forhold til omgivelsene, venner, skole,

påvirkning gjennom ulike media og foreldre.
-  kjenne på egne behov, egen lyst og egne grenser.

Drømmen min er å kunne gi elevene et trygt rom hvor
de kan ta ut sin yrende vitalitet, glede, sine frustrasjo-
ner, sin angst, sine eksistensielle spørsmål, sitt sinne/
aggresjon uten å bli sensurert/evaluert.

«ET VENTILASJONSROM»
Hvor mange penger brukes til teknisk ventilasjon i
skolene?
Hvor mange penger brukes til utluftingsrom for inne-
stengte følelser?

Det er viktig å få lov til å bli kjent med sine følelser
hele veien i livet, og lære å kunne bruke de som et
veikart i vår utviklingsprosess. 

Temaer vi jobber med er:
JEG`ET  -jegdannelsen skjer fram til pubertet
PERSONEN / MASKEN – den vi presenterer oss som i
våre omgivelser
SPEILING / TILBAKEMELDING – hvordan blir vi
speilet og hvordan speiler vi andre
GRENSER – mine egne og andres grenser

Gjennomgående jobber vi med drømmer og symboler,
sentreringsøvelser og fantasireiser som en måte til å
hente ut vårt eget billedmateriale på.

Hvordan samarbeider vi, ungdommene og jeg?
Det er ungdommene selv som gjør «jobben», jeg gir
dem et verktøy som de kan bruke, og løsningen ligger
i deres forståelse av deres eget utrykk.

Jeg er en hjelper som stiller spørsmål og prøver å
”romme” uten å være moraliserende og belærende, og
det er ikke alltid like lett……. Det er samtidig viktig å
kjenne på mine egne grenser.
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Gruppene har vært forskjellige ut fra sammensetning-
en. Dagene har et tema, men vi jobber alltid ut fra da-
gens situasjon i gruppa. Det er mange situasjoner som
må «belyses» og behandles der og da, så det er viktig å
ha et «fleksibelt system». Det er utrolig viktig å kunne
bruke både intuisjon, fornemmelse, følelse og tenk-
ning.

Vi starter alltid dagen med en samtale om hendelser
og drømmer, og hver elev får da sin tid til både å bli
sett og hørt. Stemningen og dagens situasjon utløser
type aktive handling.

Vi maler oftest store bilder (60 x 100 cm.). Vi står og
maler på staffeli eller vegg, for å kunne bruke store be-
vegelser og få bedre kontakt med kroppen vår. Vi kan
betrakte bildene våre på avstand. Vi møter «oss selv»
tydelig, og kan stille spørsmål innover. Vi lager mas-
ker, positive og negative sider av oss selv. 

Gjennom disse ulike måtene å jobbe på, skjer en er-
kjennelse og bevisstgjøring på et psykisk plan. Elevene
arbeider ut fra sitt eget modningsnivå uten å bli over-

kjørt. Jeg stiller spørsmål og svarene eier hver ungdom
ut fra sitt modningsnivå.

Det skal handle om at ungdommene skal lære å kjenne
sin egen verdi, få en god selvfølelse og ha tillit til seg
selv. Ungdommene overtar på denne måten i mye
større grad kontrollen over sine egne valg på en posi-
tiv måte.

Ungdommene er vår fremtid og det er viktig at de blir
kjent med sine beste iboende egenskaper og sin egen
kraft, og ikke minst lære at alle mennesker også har
skyggesider som vi må leve med og ta med både som
en utfordring og som læring.

Målet med dette arbeidet er at hver elev skal bli bedre
kjent med seg selv og kunne håndtere sine problemer
på en bedre måte for sin egen del. Dette målet er i sam-
svar med Regjeringens strategiplan for barn og unges
psykiske helse:  Å mestre sitt eget liv.
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Astrid Grydeland Ersvik
Leder NSF Landsgruppe av helsesøstre

Reidar Kvaal Hjermann
Barneombud

Alle kommuner er pliktige til å ha en helsestasjons-
og skolehelsetjeneste. Som PULS i NRK viste i sitt
innslag 22.mai i år, er det store forskjeller på hvor-
dan kommunene satser på skolehelsetjenesten. De
statlige føringer sier lite om hvilken kvalitet tjenes-
ten skal ha, og ingen ting om ressurser pr. elev. Sko-
lehelsetjenesten skal gi et tilbud til alle barn og
unge, fra før de starter i 1.klasse og til de går ut av
videregående skole. Tilbudet skal bestå av tradisjo-
nelle oppgaver som vaksinasjon og helseundersø-
kelser, men også individuell veiledning og rådgiv-
ning – både til elever, foreldre og foresatte, og sam-
arbeidende personale i og utenfor skolen. Videre
skal man bistå i undervisning og opplysningsvirk-
somhet, gi veiledning i grupper og delta i eller være
koordinatorer i ulike ansvarsgrupper for barn og
unge med sammensatte behov. Helsesøster er den
mest sentrale fagpersonen i dette arbeidet. Helse-
søstre har med sin kombinasjon av sykepleieutdan-
ning og spesialutdanning i helsefremmende og
forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, en
unik kompetanse.

I dag rekker helsesøstre i skolehelsetjenesten knapt
å gjøre lovpålagte oppgaver, som vaksinasjon og
helseundersøkelser. Tilbudet om fast treffetid for
elever, er mange steder en vits. Å ha en treffetid på
1 time pr.uke på en skole med flere hundre elever,
er ikke et reelt tilbud. Det blir en forenkling å kriti-
sere skolehelsetjenesten for ikke å gjøre en god nok
jobb, uten samtidig å se på det ressursgrunnlaget
tjenesten rår over.
Selv om norske barn og unge er blant de friskeste i
verden, peker en rekke undersøkelser på at det er
økende forekomst av blant annet psykiske plager
blant barn og unge. Ti til tyve prosent av skoleung-
dom angir psykosomatiske plager. 15-20 % av alle
barn og unge i Norge antas å ha psykiske lidelser
og vansker, og omtrent 8 % av disse har så alvorlige

plager at de er behandlingstrengende. Den samme
undersøkelsen viser at 15 % av barna har en kronisk
sykdom. Ti til tyve prosent av 11-15 åringer er over-
vektige. Opptil 30 % av 15-16 åringer røyker. (Fol-
kehelseinstituttet 2006).
Videre viser internasjonale studier at det er mest
adferdsproblemer i den norske skolen (PISA, 2004).
Vi har også mange barn og unge med krav på eks-
tra tilrettelegging i skolen. Skolen i seg selv kan bi-
dra til bedre helse, men også produsere helsepro-
blemer. Helseproblemer oppstår gjennom dårlig
inneklima, for lite fysisk aktivitet i løpet av skoleda-
gen, mobbing og negativt stress for å nevne noen
forhold.
I denne hverdagen skal skolehelsetjenesten fungere
som barn og unges bedriftshelsetjeneste, vaktbikkje
og talerør. Det krever dyktige fagfolk, tilstrekkelig
tid og tilstedeværelse i skolen, samarbeidsevne og
en statlig og kommunal vilje til å satse på skolehel-
setjenesten. Denne viljen er i dag ikke sterk nok.

Skolehelsetjenesten skal være barn og unges primæ-
re lavterskel helsetilbud.
Skal dette fungere etter intensjonene, må ansatte i
skolehelsetjenesten få tid og ressurser nok til å kun-
ne kartlegge og intervenere tidligst mulig når barn
og unge viser tegn på mistrivsel og helseplager.
Skolehelsetjenesten har også et ansvar for barnas ar-
beidsmiljø, og bør i langt større grad enn i dag få
mulighet til å engasjere seg i og varsle om uheldige
forhold i både det psykososiale og fysiske skolemil-
jøet. 

Midler til skolehelsetjenesten må øremerkes for å
unngå at det forebyggende arbeidet blir en salde-
ringspost i kommuner med trange budsjetter.
Skal samfunnet kunne gi barn og unge en god sko-
lehverdag, må ikke bare skolen, men også skolehel-
setjenesten rustes opp. Sørg for at elever i grunn-
skolen og i den videregående skolen, har en ”be-
driftshelsetjeneste”, en skolehelsetjeneste tilgjenge-
lig hver dag.
Vi håper at helse- og omsorgsministeren og kunn-
skapsministeren sammen tar denne utfordringen!
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Trenger verdens friskeste barn en
bedriftshelsetjeneste?



Hva er myndighetsgodkjent spesialistgod-
kjenning?
Helsepersonelloven § 51 åpner for spesialistgodkjen-
ning av andre yrkesgrupper enn leger, tannleger og
optikere. Sosial- og helsedirektoratet vurderer en slik
ordning for sykepleiere og annet helsepersonell. Helse-
søstre er en aktuell gruppe som kan oppnå myndig-
hets-godkjenningen, og en søknad utarbeides nå av
NSFLaH. Helsesøstres spesialkompetanse bør god-
kjennes av myndighetene for å sikre kvaliteten på det
helsefremmende og forebyggende arbeid som utføres
av helsesøstre. 

Hensikten med myndighetsgodkjenning er
å:

• Bidra til at befolkningen har tillit til helseperso-
nell og helsetjenesten 

• Sikre befolkningen rett til forsvarlige og trygge
helsetjenester

• Gjennom kvalifikasjonskrav og kontroll med yr-
kesutøvelsen, gi helsemyndighetene et redskap
til å sikre kvalitet på helsetjenestene

• Gi arbeidsgiver et redskap til å sikre nødvendig
kompetanse hos helsesøster

• Sikre helsesøsters plikt og rett til faglig oppdate-
ring

Hvorfor er det viktig å spesialistgodkjenne
helsesøstre?
Samfunnsutviklingen fører til stadig mer komplekse
og krevende oppgaver der en rekke helseaktører og
annet fagpersonale er involvert.  Helsesøsters forebyg-
gende og helsefremmende arbeid for barn, unge og de-
res familier, samt smittevern og miljørettet helsevern,
krever spesialkompetanse. Det innebærer at helsesøs-
ter skal ha et faglig forsvarlig nivå på sine teoretiske
kunnskaper, praktiske ferdigheter og etiske bevissthet.
Helsesøster må anvende sin faglige kompetanse, og bi-

dra til å styrke barn og unges helse og trivsel ved at
behov for tiltak avdekkes og iverksettes tidlig.
Dette innebærer at helsesøster:

• Kartlegger, gir helseopplysning, veiledning og
rådgivning rettet mot barn og unge og deres fa-
milier, i samsvar med prioriterte nasjonale inn-
satsområder

• Planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak for
å fremme helse og forebygge sykdom og skade
hos barn og unge

• Overvåker og dokumenterer helsetilstanden hos
barn og unge, og er premissleverandør og pådri-
ver i forhold til å iverksette tiltak

• Samarbeider med andre offentlige etater, politi-
kere og frivillige organisasjoner for å bidra til
gode oppvekstforhold for barn og unge

• Har ledelse og daglig drift av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten 0-20 år, herunder utvikling
av system for internkontroll og kvalitetsutvik-
ling av tjenestene.

Hva innebærer spesialistgodkjenning for
den enkelte helsesøster?

• Plikt og rett til faglig oppdatering ivaretas
• Felles faglig standard mht. fagutøvelse og team-

arbeid
• Ansvar for å utøve og utvikle faglig forsvarlig

helsesøstervirksomhet.

Hva innebærer spesialistgodkjenning for
arbeidsgiver?

• Kvalitetssikring av den enkelte helsesøsters
kompetanse

• Kvaliteten på arbeidet sikres og lovpålagt pasi-
entsikkerhet ivaretas 

• Forenkler vurdering av utenlandske helsesøstre
for ansettelse.
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LaH har i samarbeid med NSF nedsatt en arbeidsgruppe
som skal fremme en søknad om spesialistgodkjenning av
helsesøstre. Søknaden er langt på veg ferdig skrevet, men
skal bearbeides i løpet av høsten.
I forbindelse med dette arbeidet, har vi også laget brosjy-
ren Helsesøster – mer enn et sprøytestikk og nå et Fak-
taark om spesialistgodkjenning av helsesøstre.

Dette faktaarket er ment å kunne brukes av deg som hel-
sesøster, i egne fagfora som utgangspunkt for diskusjon,
overfor egen ledelse, til markedsføring overfor samar-
beidspartnere osv. Det sier noe om hvorfor vi skal ha en
spesialistgodkjenning. Bruk Faktaarket, og gi gjerne inn-
spill til arbeidsgruppen på det! Det kan du gjøre via en
epost til leder i LaH (se oversikt side 4)

Myndighetsgodkjenning av helsesøstre som spesialist
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SAMTALEN, SJØNNHETEN OG
EVIDENSEN

Tittel:”Samtalen, Skjønnet og Evidensen” 
Forfatter: Kari Martinsen
Forlag: Akribe, 2005
167 sider.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Helga Helland Finstad, Førstelektor
Institutt for sykepleie og helsefag, Høgskolen i Bodø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boken består av
fire artikler; Sam-
talen, kommunika-
sjon og saklighe-
ten i omsorgsyr-
kene, Livsfilosofi
og evidens i helse-
vesenet, Skjønn og
evidens, og Om-
sorg i sykepleien –
en moralsk utfor-
dring. I den første
artikkelen; Samta-
len, kommunika-
sjonen og saklig-
heten i omsorgsyr-
kene, diskuterer
Kari Martinsen
hvordan samtale-
partnerne i en tre-
leddet deltagerre-
lasjon deler en fel-
les sak som de begge to er engasjert i. Hun viser til må-
ter å anvende språket som holder samtalen oppe, ved
enten å overbevise eller bryte ned samtalen ved å over-
tale samtalepartneren. Denne artikkelen er publisert
tidligere, men er her satt inn i en videre betydnings-
sammenheng. I den andre artikkelen; Livsfilosofi og
evidens i helsevesenet, anskueliggjør og problematise-
rer tekstforfatteren hvordan evidens anvendes i en
snever betydning innen helseforskning og klinisk
praksis. Martinsen polemiserer med hvordan kunn-
skap vunnet gjennom klinisk kontrollerte forsøk tving-
er forskeren inn i en snever forskningsmessig stan-
dardprosedyre, som bidrar til utarming av språk og
kunnskap i en praksiskontekst. Hun argumenterer for
at evidens også har en annen betydning der fortelling-
er fra praksis kan vise til evident innsikt, i den
sammenheng anvendes og diskuteres Ricoeurs fortel-
lerteori om den trefoldige mimesis. Kari Martinsen er
her på sitt aller beste. En glitrende artikkel! I den tredje
artikkelen; Skjønn og evidens, fortsetter hun diskusjo-
nen rundt tema evidens, og viser til hvordan skjønnet

hos forskeren eller praktikeren er avgjørende for å
opparbeide evidente innsikter i forskning og klinisk
praksis. Den siste artikkelen; Omsorg i sykepleien – en
moralsk utfordring, er en av Martinsen tidligere publi-
kasjoner, men som er blitt en klassiker for mange som
arbeider og underviser innenfor omsorgsyrkene. Arti-
klene kan leses uavhengig av hverandre, men det er en
klar sammenheng mellom alle de fire artiklene. Boken
er et faglig oppgjør med den dominerende forsknings-
rasjonaliteten i Norsk helsevesen så vel økonomisk,
strategisk som språklig og menneskelig. Selv om Mar-
tinsen mot slutten av boken åpner forsiktig opp for at
vi trenger komplementære forskningstilganger og ar-
beidsmåter, er hun bekymret for de humanistiske ver-
dier i omsorgsyrkene og forskningens framtid. Boken
anbefales alle som er opptatt av omsorg, omsorg for
ordene og språket, kompetanse og kunnskapsutvikling
i praksis, – utdanning og forskning!

SYLVESTER SJØRØVERMUS – EN
FILM OM BARN OG SKILSMISSE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved May Stemland, Familieterapeut, Familievern-
kontoret i Bodø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BAKGRUNN FOR Å LAGE FILMEN 
Som mekler og terapeut på et familievernkontor møter
jeg mange familier i bruddfasen. Vanligvis samtaler
jeg bare med foreldrene, bl.a. for å hjelpe dem til å lage
gode løsninger og avtaler rundt samarbeidet om bar-
na. Samlivsbrudd er alltid en belastning både for de
voksne og for barna. Likevel klarer de fleste å
gjennomgå denne fasen uten behov for hjelp utenfra.
Foreldrenes måte å håndtere situasjonen på har mye å
si for hvordan barna takler den. Entydig forskning vi-
ser at forelderkonflikter er direkte skadelig for barn. Et
høyt konfliktnivå fører gjerne til at foreldrene har fo-
kus på egne følelser, og ikke ser barnets behov. Dette
er en tilstand som kan vedvare en kort tid - eller over
flere år. Det er vanskelig for foreldrene å skjule kon-
flikten, og barna blir involvert direkte eller indirekte.
Barn reagerer på ulike måter, noen viser sorg og trist-
het, noen blir sinte og utagerende, mens andre bærer
det  i seg i taushet. 

For barn er det noen ganger vanskelig å forstå hva som
skjer rundt dem. Samlivsbrudd kan skape usikkerhet
og utrygghet. Når det er konflikter mellom foreldrene
blir utryggheten større. For at barn skal få muligheten
til å bearbeide sine følelser må de kunne forstå og sette
det som skjer inn i en sammenheng. For noen barn er
det vanskelig å finne ord for det de føler og tenker i en
slik situasjon. Særlig gjelder dette for de yngste. Man
tenker at det er viktig at det ikke går for lang tid fra en

BOKANMELDELSE

F I LMOMTALE
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vanskelig hendelse oppstår til at barna får hjelp til å
sette ord på det som er skjedd. Ellers kan hendelsen bli
liggende som et følelsesmessig ubehag som det blir
vanskelig å ta opp senere. 

I de saker der jeg hadde samtaler med barn om forel-
drenes skilsmisse erfarte jeg at det gikk greit når det
gjaldt de eldste barna. De yngste hadde sjelden begre-
per for å kunne gi uttrykk for hvordan de opplevde si-
tuasjonen. Det ble derfor slik at jeg kviet meg for å in-
vitere de yngre barna. Jeg følte behov for et assosiativt
hjelpemiddel for å få samtalen i gang rundt de ulike te-
maer som jeg vet er vanskelig for barn. I den forbin-
delse fikk jeg ideen om å lage en video. Jeg drøftet idè-
en med Knut Eide som sa seg interessert i å se på mu-
ligheten til å lage en animasjonsfilm om temaet.  Jeg
skrev manus ut fra de erfaringer jeg satt med om hvil-
ke temaer som var viktige å ta med. Vi var så heldige å
få innvilget søknader om midler til produksjon fra Bar-
ne- og familiedepartementet og fra Norsk fond for lyd
og bilde.

FILMENS INNHOLD
Sylvester er en musegutt på fem år. Han lever i en
trygg verden sammen med sin familie, går i barnehage
og har venner. Det morsomste han vet er å leke sjørø-
ver. 
Så en dag skjer det noe uventet og vondt i hans liv.
Musemamma og musepappa forteller at de har be-
stemt seg for å skilles. Filmen viser Sylvesters reaksjo-
ner og tanker rundt dette: fortvilelse, vantro, sinne,
kroppslige reaksjoner. Vi får også et innblikk i hvor-
dan hans storesøster og lillesøster tar det. Musemam-
ma og musepappa er flinke til å tenke på barna i den
nye situasjonen. De finner en samværordning de kan
enes om, og etter hvert finner Sylvester seg til rette
med den nye situasjonen.

Jeg har forsøkt å få med de temaene som jeg ser er
mest vanlig når foreldre skilles. Jeg har i tillegg laget et
lite hefte som er lagt ved filmen. I heftet tar jeg opp de
aktuelle temaene og gir en nærmere beskrivelse av
problemstillingene. Dette heftet  kan være nyttig både
for foreldre og for fagfolk som ikke har satt seg spesielt
inn i temaer rundt barn og skilsmisse.

BRUKSOMRÅDER
I utgangspunktet var filmen tenkt som et hjelpemiddel
for meklere og terapeuter i samtale med barn i alders-
gruppen 4 - 8 år i forbindelse med foreldres samlivs-
brudd. Jeg har med hell også vist filmen til eldre barn.
Barn liker filmen, vil gjerne se den flere ganger. I forri-
ge uke hadde jeg samtale med en gutt på 5 år som ikke
hadde sett pappaen sin på lang tid. Han fikk en idè fra
Sylvester, gråt og sa at han savnet pappa etter at han
hadde lagt seg om kvelden. Det endte faktisk med at
foreldrene fikk i stand en avtale. 

For tiden jobber jeg i det nasjonale prosjektet “Barn
som lever med vold i familien”. Jeg har også vist fil-

men for noen av barna som har opplevd vold i hjem-
met. Det er en scene i filmen der musemor og musefar
krangler. Det gir en anledning til å komme inn på
hvordan det er når foreldre krangler. 

Filmen egner seg godt til andre bruksområder som til
undervisning og til gruppearbeid. Lenge før filmen var
ferdig fikk jeg en henvendelse fra en skole i Bærum
som ønsket å kjøpe videoen. Der har skolehelsesøster
laget et gruppetilbud for barn som lever i skilte famili-
er. Etter hvert har det kommet flere bestillinger fra uli-
ke instanser som ønsker å bruke filmen i forbindelse
med gruppeaktivitet eller til undervisning. Den har
også vært vist i grupper av skilte foreldre som et
grunnlag for diskusjon. Jeg har tilbudt meg å sende
teksten i heftet  pr. e-post, til dem som ønsker det. Slik
har det vært mulig å mangfoldiggjøre heftet, sånn at
gruppedeltakerne har fått hvert sitt eksemplar.

“Sylvester Sjørøvermus – en film om barn og skilsmis-
se” er en håndlaget animasjonsfilm, bestående av over
3.800 tegninger. Den varer i 14 minutter. Filmen fins
både på DVD og VHS. 

Den kan bestilles på e-postadresse:
mstemland@yahoo.co
eller pr. brev:
May Stemland, Haakon 7 gt. 42, 8003 Bodø
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Kartlegging av helsesøstres kompetanse;
Vi trenger ditt svar!

LaH vil i samarbeid med Sosial- og helsedirektora-
tet gjennomføre en større kartlegging av helsesøs-
tres kompetanse, høsten 2006.
SINTEF Helse vil stå for gjennomføringen av under-
søkelsen.
Prosjektets hovedmål er å dokumentere helsesøstres
kompetansenivå og kompetansebehov generelt, og
spesielt innen psykisk helse. Undersøkelsen vil om-
fatte kartlegging av helsesøstergruppens formelle
kompetanse, og erfaringskompetanse, samt grad av
faglig veiledning. 

Ledende helsesøster får tilsendt spørreskjema som
vedlegg til e-post, og blir bedt om å distribuere det-
te til alle helsesøstre som er ansatt i kommunen.
Hun kan enten videresende skjemaet via e-post, el-
ler velge å skrive ut nødvendig antall eksemplarer,
for så å distribuere papirversjoner til helsesøstrene.

Helsesøstre som mottar skjema bes returnere ferdig-
utfylt papirversjon av skjemaet til SINTEF Helse.
Kartleggingsundersøkelsen vil omfatte samtlige hel-
sesøstre som er medlemmer i LaH (ca 2400 helsesøs-
tre). 
Det vil også bli gjennomført fokusgruppeintervju
med et utvalg på 6-8 helsesøstre.

For at denne undersøkelsen skal gi oss en best mu-
lig oversikt over den kompetanse vi som helsesøstre
faktisk innehar, er det viktig at hver enkelt tar seg
tid til å besvare spørreskjemaet når det kommer.
Kanskje kan det å besvare undersøkelsen by på po-
sitive bekreftelser på egen kunnskap for en selv
også?
Undersøkelsen er planlagt utsendt i august, etter
skolestart.

1. Alfheim, Grete Linset 8616 MO I RANA
2. Andresen, Tina Ellevold 0690 OSLO
3. Arntsen, Kari Maria 8515 NARVIK
4. Bjerkhoel, Berit Nils 7026 TRONDHEIM
5. Braathen, Hanne Mjølid 3300 HOKKSUND
6. Bryhni, Kari 2334 ROMEDAL
7. Buset, Lina Braadland 9010 TROMSØ
8. Børsum, Nina 3055 KROKSTADELVA
9. Bålerud, Lise Holter 2770 JAREN

10. Dalheim, Aase-Marit 2825 GJØVIK
11. Eide, Aslaug 1472 FJELLHAMAR
12. Faldet, Tove 2636 ØYER
13. Forland, Svanhild K. 5379 STEINSLAND
14. Fossum, Gro 3006 DRAMMEN
15. Gausdal, Hege 4400 FLEKKEFJORD
16. Gjerde, Anne Helene Utvik   1391 VOLLEN
17. Grønlie, Irene Elisabeth  3057 SOLBERGELVA
18. Handeland, Marit 3115 TØNSBERG
19. Hassum, Sølvi Dammen 3173 VEAR
20. Haukefer, Berit Øvre 5239 RÅDAL
21. Havre, Berit Brusdal 5260 INDRE ARNA
22. Hein, Anna 0763 OSLO
23. Hillesund, Grethe Renate L. 3510 HØNEFOSS
24. Holm, Helen 3180 NYKIRKE
25. Ihlebæk, Elisabeth Knoph 0361 OSLO
26. Ingvaldsen, June Merete Lie 7750 NAMDALSEID
27. Jacobsen, Undis 1714 YVEN
28. Kaplon, Venke 1673 KRÅKERØY
29. Kjevik, Gry Ida 4635 KRISTIANSAND S
30. Kjær, Aina 4640 SØGNE

31. Kvernmo, Line Gamst 1920 SØRUMSAND
32. Larsen, Ellen Turid 2827 HUNNDALEN
33. Larsen, Janne Kristin 5252 SØREIDGREND
34. Løken, Ann Elise Tangen 6475 MIDSUND
35. Løkkebø, Anita Erna 6940 EIKEFJORD
36. Malvik, Trine 7023 TRONDHEIM
37. Meling, Tone 4009 STAVANGER
38. Moen, Aud 0871 OSLO
39. Nordal, Solveig Irene Bae 6017 ÅLESUND
40. Næss, Gunn Elisabeth 1346 GJETTUM
41. Olsen, Jorunn Eikeland 4760 BIRKELAND
42. Opedal, Lillian Olsen 3830 ULEFOSS
43. Ottersland, Brit 4848 ARENDAL
44. Randulf, Mette Elisabeth  4024 STAVANGER
45. Risberget, Ingvill 2003 LILLESTRØM
46. Rouhani-Amiri, Maryam 1069 OSLO
47. Samuelsen, Hege Elise Kri 1540 VESTBY
48. Sande, Toril Johanna 6750 STADLANDET
49. Sandmoen, Kari Anne Strø 2322 RIDABU
50. Skoglund, Berit Edwarda 8616 MO I RANA
51. Skulstad, Åshild 3179 ÅSGÅRDSTRAND
52. Solberg, Joril Nielsen 2380 BRUMUNDDAL
53. Stien, Mildrid 1383 ASKER
54. Trondsen, Inger-Mari 5411 STORD
55. Ukkelberg, Elin 6421 MOLDE
56. Vogt, Camilla Yvenlia 1712 GRÅLUM
57. Wilhelmsen, Torunn 4514 MANDAL
58. Østensen, Camilla Møllerløk 2614 LILLEHAMMER
59. Åsen, Sissel Lundbakk 5134 FLAKTVEIT
60. Utvik, Anne 1391 VOLLEN

Velkommen til nye medlemmer!

I N F O R M A S J O N  F R A  S T Y R E T :
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Over 200 helsesøstre fra store deler av landet,
og en lang rekke utstillere hadde funnet ve-
gen til Østfold og Sarpsborg i dagene 25. til
27.april. Ettersom vi befant oss i ”folkehelse-
fylket”, hadde den lokale arrangementskomi-
teen valgt tema ”Helsesøsters rolle i folkehel-
searbeidet”.
De ulike foredragsholderne vinklet folkehel-
searbeidet på ulike måter; her fikk vi lære mer
om alt fra håndteringen av legionella-epide-
mien i Sarpsborg og Fredrikstad, via Helsekil-
den, Godt Samliv, Zippys venner, transseksu-
alitet, veiledning som middel i empower-
mentprosessen til hvordan takle omstillinger i
arbeidslivet og om kilder til helse i liv og
samfunn (du finner referat fra noen av innleg-
gene i dette nummer av Helsesøstre).
Innimellom fikk vi påfyll av sang, musikk og
danseglede. 

De sjarmerende små fra DoReMi barnehage
ga oss en god start på kongressen, og de dan-
sende ungdom-
mene avsluttet det
hele på en livsbe-
jaende måte. Før-
ste kvelden under-
holdt tre dyktige,
syngende damer
fra Østfold, hvor-
av den ene var vår
kollega Anne.

Onsdags morgen var det tid for Generalfor-
samling. Vi hadde fått en ekstra (ufrivillig) ut-
fordring i år med egen registrering til GF, noe
som gjorde at vi kom i gang litt etter skjema.
Imidlertid forløp selve GF uten problemer, og
vi var til og med ferdige litt før tida! Det var
en stor fordel å ha noe mer tid til disposisjon
enn hva som har vært vanlig tidligere år (Pro-
tokoll fra GF finner du på de følgende sidene
i bladet).

På onsdag ettermiddag deltok mange på om-
visning i Gamlebyen i Fredrikstad; engasjerte
og kunnskapsrike guider gjorde det til en
interessant tur. Denne ble avsluttet med en
flott konsert i kirken i Gamlebyen. I løpet av
en time var så alle damene (og noen menn…)
kommet i finstasen, og klare for festmiddag
på hotellet. Praten gikk høylytt og alle så ut til
å ha en trivelig kveld.

Dessverre hadde vi ikke værgudene på vår
side, men det spilte ikke så stor rolle – pro-
grammet var tettpakket og mesteparten av ti-
den ble allikevel tilbrakt innendørs. Hotellet
hadde også et badeland, som flere fikk gleden
av å prøve.
Mange var på kongress for første gang, og ga
utrykk for at det hadde vært både hyggelig,
faglig berikende og inspirerende. Nettopp det
er intensjonen med helsesøsterkongress!

Astrid Grydeland Ersvik

Helsesøsterkongressen 2006 i Sarpsborg

Generalforsamling og helsesøsterkongress 2006

Fra faggruppeledersamlingen. Fra venstre Elin Andersen,
Troms, Britt M. Hansen, Aust-Agder og Eli Taranger Ljø-
nes fra Nordland.
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Protokoll                                             

Kl. 0845:  Åpning ved leder av NSFs Landsgruppe av
Helsesøstre Astrid Grydeland Ersvik.
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent
Sak nr. 2 Godkjenning av sakliste
Vedtak: Godkjent
Sak nr. 3 Valg av ordstyrer
Vedtak: Eli Taranger Ljønes og  Kirsten Mostad Peder-
sen
Sak nr. 4 Valg av tellekomite
Vedtak: Anne-Katrine Borge-Skar, Inger Helgerød, Liv
Sukkehagen, Edel Førrisdal, Rita Eikeland Krogstad,
Anita Marthinsen, Torhild Bergh Magnussen, Kari Jo-
hanne Myhren, Marit Barvik, Anne Thorsrud og Vig-
dis Leiulfsrud.
Sak nr. 5 Registrering av stemmeberettigede
Det ble registrert 164 stemmeberettigede.
Sak nr. 6 Valg av referenter
Vedtak: Reidun Holte og Solveig Aanonsen, Aust Ag-
der, Inger Helgerød og Vigdis Leiulfsrud, Østfold. 
Sak nr. 7 Valg av tre medlemmer til å underskrive
protokollen
Vedtak: Astrid Grydeland Ersvik, Tove Nedregotten
og Britt Merethe Hansen.
Sak nr. 8 Valg av resolusjonskomite
Vedtak: Kjerstin Møllebakken, Rigmor Høye,Torunn
Stenstad. 
Sak nr. 9 Forslag til forretningsorden
Vedtak: Styrets forslag godkjent. 
Sak nr. 10 Resolusjoner 
Bevare og styrke helsesøstertjenesten
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesøstre
samlet til generalforsamling i Sarpsborg 26.april 2006,
utfordrer Helseministeren til økt satsning på helsesøs-
tertjenesten, og at dette kommer til uttrykk i statlige
dokument og planverk i årene som kommer.
Helsesøstertjenesten er en lovpålagt kommunal tjenes-
te, som er under økende press både faglig og ressurs-
messig.
Med dagens omorganiseringer i kommunene, må hel-
sesøstertjenesten sikres med egen fagledelse, jfr. Kom-
munehelsetjenesteloven.
Helsesøstertjenesten utgjør innfallsporten til hjelpeap-
paratet for barn og unge, og må bevares og styrkes for
å imøtekomme brukernes behov for en helsefrem-
mende og forebyggende tjeneste.
Vedtak: Enstemmig vedtak om at resolusjonen over-
sendes Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Sak nr. 11 Årsberetningen for 2005 ble gjennomgått
av leder Astrid Grydeland Ersvik. 

Årsberetning 2005 for NSF LaH
Medlemmer
1.1 Ordinære medlemmer pr. 31.12.05 : 2374
Medlemmer i utlandet: 8
Nye medlemmer : 84
Medlemskontingent kr. 300.-
1.2 Æresmedlemmer :    0

2.1 Landsgruppens organisering
Landsgruppens styre pr. 31.12.05:
Leder: Astrid Grydeland Ersvik
Nestleder: Anita Skjellerud
Kasserer: Unni Tranaas Vannebo
Styremedlem: Kjerstin Møllebakken
Styremedlem: Reidun Fagervik 
1.varamedlem: Sonja Edvardsen
2. varamedlem: Marianne Vollen Westerhus
3. varamedlem: Kari Esaiassen  
1.vara kalles inn til alle styremøtene.

2.2 Det er avholdt 4 styremøter (og 1 konstituerende
under Jubileumskongressen) i 2005.

2.3 Lokalgrupper
2.3.1 Østfold
Leder: Tove Nedregotten
Medlemmer: 114
Styremøter: 8. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Barn og skilsmisse  

2 : Barn og unge med overvekt.
2.3.2 Oslo
Leder: Reidun Fagervik
Medlemmer: 244
Styremøter+ jubileumskomitèmøter: 14.  
Medlemsmøter: 2.  
Tema: 1: Jubileumskongressen; historisk tilbakeblikk. 

2: PMTO
2.3.3 Akershus
Leder: Torunn Stenstad
Medlemmer: 242
Styremøter + jubileumskomitèmøter: 22. 
Medlemsmøter: 2 
Tema: innføring av PMTO i Norge, erfaringer fra pilot-
prosjekt i Lørenskog.
2.3.4 Hedmark
Leder: Cecilie Ruud Dangmann
Medlemmer: 97
Styremøter: 7.  Medlemsmøter:2.
Tema: Tobakk. 50års jubileum + lederforum
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2.3.5 Oppland
Leder: Rigmor Høye
Medlemmer: 80
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 1 (i forb. med årsmøte)
Skriftlig medlemsinfo.: 2
Tema: Veiledning av 5.klassinger. Hvorfor og hvor-
dan? 
2.3.6 Buskerud
Leder: Rita Bjørnstad
Medlemmer: 120
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 3.
Tema: 1: Kropp, kroppsbilde og fysisk aktivitet. 
2: Tilknytningsteori som grunnlag for forebyggende
arbeid blant barn og unge. 3. Mat og følelser
2.3.7 Vestfold
Leder: Liv Horpestad
Medlemmer: 107
Styremøter: 8.  Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Tverrfaglig samarbeid i helsestasjonen 

2: Rusmiddelarbeid i forhold til foreldre i 
helsestasjon og skole 

2.3.8 Telemark
Leder: Åse Borgen
Medlemmer: 104
Styremøter: 4 Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Barn og diabetes 

2: Galskap eller A4-forståelse av psykiske 
lidelser

2.3.9 Aust-Agder
Leder: Britt M. Hansen
Medlemmer: 52
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 1 (7)
Tema: 1: Utviklings- og kommunikasjonsteori, 

påbygningsseminar over 6 dager. 
2. Ref. fra kongress

2.3.10 Vest-Agder
Leder: Anne Grete Gundersen
Medlemmer: 82
Styremøter: 8.  Medlemsmøter: 2

Tema: 1: H.søstertjenesten i en tid med store 
utfordringer. 

2: ”Sommerfugl i vinterland”
2.3.11 Rogaland
Leder: Nina Hurlen 
Medlemmer: 191
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 3
Tema: 1: Fysisk aktivitet. 

2: Info fra jubileumskongressen. 
3: Syn. Søvn og depressive plager etter fødsel.

2.3.12 Hordaland
Leder: Astrid H. Paulsen
Medlemmer: 219
Styremøter: 9. Medlemsmøter: 1.   Medlemsbrev: 3.
Tema: Astma; ”Med på de meste”
2.3.13 Sogn og Fjordane
Leder: Grethe Dahl Sandven
Medlemmer: 62
Styremøter: 4.  Medlemsmøter: 2.
Tema: 1: Psykiske vanskar hos barn og unge. 

Samarbeidsrutinar med BUP Helse Førde. 
2: Coaching for helsesøstre

2.3.14 Møre og Romsdal
Leder: Anita Kvalsvik
Medlemmer: 124
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 2. Medlemsbrev: 3.
Tema: 1: Barn som ikke hører etter. 

2: Barn med forsinket utvikling – hvem skal 
henvises, og når?  Sukker i kosten – hvilken 
betydning har dette?

Kurs: Tema: Selvskading – forståelse og praktisk hånd-
tering.
2.3.15 Sør-Trøndelag
Leder: Kristin Kamark
Medlemmer: 146
Styremøter: 10. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Ammeveiledning. 

2: Barns rettigheter/RUS
Redaksjon for Helsesøstre 
2.3.16 Nord-Trøndelag
Leder: Marianne Vollen Westerhus
Medlemmer: 91
Styremøter: 9.  Medlemsmøter: 2.
Tema: 1: Ny Veileder for helsest.- og skolehelse-

tjenesten, syn og hørsel. 
2: Ungdomshelse

Redaksjon for Helsesøstre 3-2005.
2.3.17 Nordland
Leder: Bjarne Jota
Medlemmer: 128
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 2. 
Tema: 1: Føring av helsekort. Tidlig intervensjon. 

2: Barn og overvekt
Utgitt 4 nr. av medlemsbladet  «Helsetrøya»
2.3.18 Troms
Leder: Elin Johanne Andersen
Medlemmer: 106
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Styremøter: 5.   Medlemsmøter: 2 (Midt-Troms region).
Medlemsblad: 1 utgave av ”Helsesøster i farta” .
Tema: Overvekt, syn og hørsel, smittevernproblema-
tikk, bemanningsproblemer.
2.3.19 Finnmark
Leder: Gro Vars Mienna
Medlemmer: 52
Styremøter: 1 + 3 telefonmøter. 
Medlemsmøte/fagseminar: 0

Faggruppelederkonferanse ble avholdt 24. og 25.mai i
forbindelse med LaHs Generalforsamling på Holme-
kollen Park Hotell. Informasjon fra fylkene og LaH-
styret.
Faggruppelederkonferanse ble også avholdt 20.okto-
ber i Oslo der vi drøftet aktuelle saker fra faggrup-
pene. Konferansen ble holdt i forbindelse med LaH se-
minaret ”Ungdom og Helse” den 20.og 21.oktober,
hvor blant annet LaHs Veiviser for skolehelsetjenesten
i videregående skole, ble presentert. En lang rekke
forelesere og godt over 220 deltagere.

Landsgruppens virksomhet:
Virksomheten har vært knyttet opp til handlingspla-
nen vedtatt på GF 2005. 
NSF LaHs Handlingsplan for 2005 var utformet med
innsatsområder og mål tilsvarende NSFs strategiplan
for perioden 2005-2007. 
Under hvert innsatsområde og hovedmål, er delmål
med gjennomførte tiltak oppført (tiltak i uthevet
skrift).
Overordnet målsetting:
NSF LaH er en tydelig aktør i debatten om helsefrem-
mende og forebyggende tjenester til barn og unge
Innsatsområder: Bemanning, kompetanse og kvalitet i
helsetjenesten
Mål: En Helsesøstertjeneste som er ansvarlig, kompe-
tent og bemannet til å sikre en høy kvalitet på tjenes-
tene 
Utførte tiltak:
1. Samarbeide med NSF Fagpolitisk avdeling for å få

gjennomført sentrale normer for dimensjonering av
helsesøstertjenesten 
Forslag til mal for beregning av normtall/dimen-
sjonering oversendt alle faggruppeledere for evt.
videre distribusjon til kommunene.

2. Være pådrivere på at økningen i helsesøsterårsverk
følges opp i henhold til Opptrappingsplanen for
psykisk helse 
Fulgt opp gjennom møter med til ShDir, NSF Fag-
pol. avdeling, media.
Skriftlige innspill til ShDir, NSF.

3. Synliggjøre og dokumentere behovet for helsesøs-
terressurser i kommunene
Se pkt. 2. Informasjon om hvordan markedsføre
helsesøster til medlemmer.
Kartleggingsus. i samarbeid med HiAK og ShDir.

4. LaH oppfordrer helsesøstre til å etterspørre veiled-
ning (videreført)
Innsatsområde: Prioriteringsspørsmål og finansie-
ring av helsetjenesten

Mål: Et ressursmessig grunnlag som muliggjør en fag-
lig og etisk forsvarlig helsestasjons- og skolehelsetje-
neste
Utførte tiltak:
1. Arbeide for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten

fortsatt skal være en lov-/ forskriftsfestet tjeneste i
kommunene
Påpekt gjennom høringssvar til NOU 2005:3 ”Fra
stykkevis til helt”

2. Arbeide for at helsesøstre får refusjons- og rekvire-
ringsrett innen avtalte områder, samt henvisnings-
rett innen enkelte spesialistområder (videreført)

3. Være en tydelig aktør i prioriteringsdebatten, og bi-
dra til at det settes fokus på helsefremmende og
forebyggende tjenester til barn og unge (videreført)

4. Markedsføre helsestasjons- og skolehelsetjenesten
som et lavterskeltilbud til innbyggerne
Ny brosjyre ”Helsesøster – mer enn et sprøytes-
tikk”
Brev til Barneombudet
Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående
skole
Innsatsområde: Organisering og ledelse av helsetje-
nesten
Mål: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten ledes av
helsesøstre der helsesøsterfaglig kunnskap og inn-
sikt innebærer en positiv forskjell for brukerne

Utførte tiltak:
1. Være pådrivere for at helsesøstre tar lederansvar

slik at tjenesten utvikles med basis i en faglig for-
svarlig tjeneste 

2. Være pådrivere for at helsesøstre i lederposisjoner
har rammebetingelser som sikrer at de kan utøve le-
delse 

3. Være pådrivere for at helsesøstre med lederansvar
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sikres støtte, kompetanseheving og faglig oppdate-
ring, tilpasset sitt nivå og særlige utfordringer 
1-3: Kontinuerlig støtte og rådgivning til medlem-
mer i utsatte lederposisjoner
Innlegg om temaet på ulike konferanser
Forslag til stillingsbeskrivelse for led. Helsesøstre
på nettsiden

4. Være pådrivere for at helsesøstre med lederansvar
sikrer en kontinuerlig utvikling av personalet i form
av faglig fordypning, kompetanseheving og etter-
og videreutdanningstiltak (videreføres)

5. Bidra til gode rutiner i samarbeidet mellom 1. og
2.linjetjenesten (videreført)
Samarbeidsmøte med Barnelegeforeningen.
Deltagelse i ulike prosjekt som Gjennombrudds-
prosjektet ADHD, Referansegruppen for ADHD,
Tourette og Narkolepsi, Gruppe for utarbeidelse
av nasjonale retningslinjer for oppfølging av for-
tidlig fødte, MBVI på helsestasjonene, med flere.

Innsatsområde: Integrere likestillingsperspektivet i
NSF LaHs politikk og virksomhet
Mål: Større andel menn i helsesøsteryrket
Tiltak: 
1. Markedsføre helsesøsteryrket som et attraktivt og

fremtidsrettet yrke for både kvinnelige og mannlige
sykepleiere
Informasjon til avgangskullene ved helsesøsterut-
danningene, ved den lokale faggruppen i fylket.

2. Påvirke helsesøsterutdanningene til å kvotere menn
(videreført)

Innsatsområde: Lønn
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er synliggjort og
verdsatt
Utførte tiltak:
1. Gi faglige innspill overfor besluttende myndigheter

(videreført)
2. Legge grunnlag for lønnsmessig uttelling for helse-

søstre ved spesialistgodkjenning og ved klinisk fag-
stige
Opprettet egen gruppe som arbeider med forslag
til spesialistgodkjenning 
(Kari Glavin, Bodil Erdal, Toril Økland, Greta Jen-
toft, Marianne Vollen Westerhus, Ragnhild Solles-
nes, Astrid Grydeland Ersvik, samt Berit Berg og
Wenche Jensen fra NSF)
Informasjon om klinisk spesialitet i medlemsblad
og på nettsidene.
Representert i godkjenningskomiteen for klinisk
spesialitet (Kari Glavin)

3. Forslag til argumentasjon i lønnsforhandlinger lagt
ut på NSFs nettsider

Innsatsområde: Fagutvikling, forskning og utdanning
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er i tråd med bruker-
nes behov og kravene i helsetjenesten. Kontinuerlig ut-
vikling av helsesøstertjenestens teoretiske fundament
Tiltak:
1. Etablere et fast samarbeid med helsesøsterutdan-

ningene i forhold til etterutdanningstilbud.
Etablert samarbeid med Høyskolen Diakonova
(Kari Glavin) som nå tilbyr flere etterutdannings-
tilbud for helsesøstre. Andre høyskoler følger opp.
Arbeid med fast oppdateringsprogram følges opp.

2. Samarbeide med NSF fagpolitisk avdeling og høg-
skolene for å etablere mastergrads-programmer for
helsesøstre (videreføres)

3. Sørge for at kurs/konferanser i LaHs regi er god-
kjente som meritterende til klinisk spesialist
Alle fylkesledere er informert om dette, og oppfor-
dres til å søke alle kurs som merriterende

4. Være høringsinstans i forhold til utarbeiding av
høgskolenes fagplaner for helsesøsterutdanningene
(videreføres)

5. Være pådriver for etablering av et nasjonalt forsk-
nings- og utviklingssenter for helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten
Saken frontet innad i NSF og utad, spesielt mot
ShDir og HOD.

6. Samarbeide med andre organisasjoner og fagmiljøer
om temaer/områder innen våre fagområder
Deltar i en rekke samarbeidsfora (se egen oversikt)

7. Ivareta nordisk og internasjonalt samarbeid
Deltagelse i Nordisk Samarbeid. Kartlegging av
mulighet for internasjonalt samarbeid gjøres
gjennom spes.godkjenningsgruppa.

8. Bidra til formidling av aktuelle forskningsresultater
Gjøres primært gjennom vår nettside og medlems-
blad.

9. Bidra til at det er sammenheng mellom forskning,
fagutvikling og utdanning og at utøvelsen av helse-
søsterfaget bygger på kunnskapsbasert praksis
(videreføres)

10. Være i kontinuerlig kontakt med sentrale myndig-
heter om utdanningskapasitet og kommunenes be-
hov for helsesøstre (videreføres)

Innsatsområde: Holdninger og handlinger i et flerkul-
turelt samfunn
Mål: Helsesøstre har kompetanse til å møte det etniske
og kulturelle mangfoldet
Tiltak:
1. Formidle relevant kunnskap og informasjon via

”Helsesøstre” og nettsidene (videreført)
2. Være pådriver til metodeutvikling i forhold til tje-

nester rettet mot flerkulturelle barn, unge og deres
familier (videreført). Forespørsel sendt ut via fag-
gruppeledere.

Innsatsområde: Tillitsvalgte og medlemmer
Mål: LaH tilbyr medlemmene et aktivt og faglig felles-
skap
Tiltak:
1. Gjennomføre kongress i samarbeid med lokale ar-

rangører
Jubileumskongress på Holmenkollen mai 2005
med rundt 500 deltagere
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2. Arrangere en landsdekkende konferanse 
”Ungdom og Helse”, oktober 2005 med over 220
deltagere

3. Gi ut tre nummer av tidsskriftet ”Helsesøstre” av re-
daksjoner i Troms, Oppland og Nord-
Trøndelag.(videreført)

4. Ha en aktiv og oppdatert medlemsside på nettet
(videreført)

5. Oppdaterte e-postlister til medlemmene (videreført)
6. Utvikle og profilere merkevaren LaH.

Utarbeidet brosjyren ”Helsesøster – mer enn et
sprøytestikk”
Søkt midler fra NSF til produksjon av profile-
ringsmateriell til bruk i fylkene.
Merkevarebygging i samarbeid med NSF (innspill
til nye nettsider)

LaH har gitt høringsuttalelser vedrørende:
1. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenes-

ten, mars-05
2. NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt – en sammen-

hengende helsetjeneste, juni-05
3. Nasjonale retningslinjer for us. av syn, hørsel og

språk, juni-05
4. Om innføring av positivliste for trygderefusjoner

for hormonelle prevensjonsmidler til kvinner 16
tom 19 år, juni-05

5. Utkast til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt
arbeid med barn og unge, aug.-05

6. Nasjonal strategi for tobakksforebygging, august -
05

7. Forslag til revidert rammeplan for barnehager, ok-
tober -05

8. Innføring av obligatoriske adopsjonsforberedende
kurs, oktober -05

9. Fast bidragssats for dekning av utgifter til preven-
sjonsmidler til kvinner 16 tom.19 år, oktober -05

10.Ny utgave av Veiledning om vaksinasjon, Folkehel-
seinstituttet, oktober -05

LaH har gitt innspill til NSF og samarbeidspartnere
vedrørende:
• Retningslinjer for NSFs kontakt med kommersielle

aktører
• NSF og faggruppene
• Faggruppenes kontakt med sentrale myndigheter

(NSF)
• 2- og 4årskontroll i barnehagen (ShDir og fagpoli-

tisk avd. NSF)
• Helserådgiverstillinger i Oppland (NSF)
• Konsekvenser for helsesøster av omorganiseringer

(NSF)
• Skolemåltidet (Barneombudet)
• Situasjonen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

(Barneombudet)
• Informasjonsmateriell til bruk i pubertets- og sam-

livsundervisning (ShDir)
• Ivaretakelse av personvern i forb. med komm.ser-

vicetorg og saksbehandlersystem (ShDir)
• En rekke medlemsspørsmål (NSF)

LaH har gitt innspill i media i følgende saker:
• Få gratis Nanny-hjelp på helsestasjonen (VG

11.10.05)
• Mislykket satsing på foreldrene (Foreldre og Barn)
• Hjelp til barneoppdragelse (kronikk; LaH sammen

med BUFDir og Adferdssenteret (en rekke riksdek-
kende og lokale aviser)

• P-pilledebatt (Aftenposten Aften, februar-05)
• Strid om billig p-pille (Dagsavisen, juni-05)
• Vurderer gratis p-piller til yngre (en rekke riksdek-

kende og lokale aviser)
• Barn, unge og psykisk helse (Innlegg i Vårt Land,

september-05)
• Søvn (mamma 6-2005, oppfølging 1-2006)
• En rekke artikler og innlegg i lokale aviser som om-

taler helsesøster og vårt arbeid

LaH er representert i følgende råd, utvalg og faglige
grupper:
1. Spesialistgodkjenning for helsesøstre v/fra styret:

Astrid Grydeland Ersvik og Marianne Vollen Wes-
terhus. I tillegg Bodil Erdal, Kari Glavin, Toril Øk-
land, Greta Jentoft, Ragnhild Sollesnes samt Wenc-
he Jensen og Berit Berg fra NSF.

2. Forum for Barnekonvensjonen v/Kirsten Jagmann
3. UNICEF Norges arbeidsutvalg v/Inger Lise Olsen
4. Faglig rådgivende gruppe i ShDir v/Astrid Gryde-

land Ersvik, Kari Glavin
5. Voksne for Barn, Psykologforeningen, NSF, LaH

v/Bodil Erdal/Astrid Grydeland Ersvik, Reidun
Fagervik

6. Gjennombruddsprosjektet ADHD v/Unni Tranaas
Vannebo

7. Referansegruppen for ADHD, Tourette og Narko-
lepsi v/Unni Tranaas Vannebo

8. Gruppe for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer
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for oppfølging av for-tidlig fødte, ShDir v/Unni
Tranaas Vannebo

9. Referansegruppen for God Start/Godt samliv, BuF-
Dir v/Bodil Erdal/ Astrid Grydeland Ersvik

10. Arbeidsgruppe for Foreldreveiledningsprogram-
met, BuFDir v/Astrid Grydeland Ersvik

11. MBVI på helsestasjonene, Nasjonalt Ammesenter
v/Sonja Edvardsen, Bente Wiborg

12. Faglig Forum for helsesøstre som arbeider med
smittevern v/ Mone Tsahai Kildal

13. Norsk Enureseforum (infomateriell) v/ Torunn
Stenstad

14. Referansegruppe til Forbrukerrådets prosjekt ”Pro-
duktsikkerhet og miljøvalg” v/ Toril Berg Rønning

15. Rådgivende gruppe vedr. HPV-vaksine, Folkehel-
seinstituttet v/Kjerstin Møllebakken

16. Idèkonferanse vedr. unge voksne og seksualitet,
ShDir v/ Kjerstin Møllebakken

17. Norsk Tannverns kontaktutvalg v/ Nina Misvær
Kristiansund 31. mars 2006
Astrid E. Grydeland Ersvik

Leder NSF LaH
Vedtak:
NSF LaHs årsberetning for 2005 taes til etterretning.

Sak nr. 12 Regnskap for 2005 ble gjennomgått av
kasserer Unni Tranaas Vannebo.
Vedtak: LaH sitt regnskap for 2005 godkjent.

Sak nr. 13 Handlingsplan for 2006 ble gjennomgått
av leder Astrid Grydeland Ersvik. 
Handlingsplan for 2006
NSF LaHs Handlinsplan for 2006 er utformet i tråd
med innsatsområder for 2005-2007, vedtatt i NSFs
Landsmøte 2004, og NSFs Strategiplan for perioden
2005-2007, vedtatt i Forbundsstyret 26.-27.januar 2005.

Overordnet målsetting: 
NSF LaH er en tydelig aktør i debatten om og utø-
velsen av helsefremmende og forebyggende tjenester
til barn og unge.

LaH-styret foreslår følgende handlingsplan for 2006:
Innsatsområde: Arbeidstid og arbeidsmiljø muliggjør
høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser
Mål: Helsesøstre har rett til full stilling 
Tiltak:
1. Utarbeide argumentasjon for hele stillinger, som

legges ut på nettsidene

Innsatsområde: Bemanning, kompetanse og kvalitet i
helsetjenesten
Mål: En Helsesøstertjeneste som er ansvarlig, kompe-
tent og bemannet til å sikre en høy kvalitet på tjenes-
tene 
Tiltak:
1. Samarbeide med NSF Fagpolitisk avdeling for å få

gjennomført sentrale normer for dimensjonering av
helsesøstertjenesten.

2. Være pådrivere på at økningen i helsesøsterårsverk
følges opp i henhold til Opptrappingsplanen for
psykisk helse 

3. Synliggjøre og dokumentere behovet for helsesøs-
terressurser i kommunene

4. LaH profilerer veiledning for helsesøstre, gjennom å
oppfordre til å etterspørre veiledningstilbud ved ny-
ansettelser i helsesøsterstillinger, oppfordre til vei-
ledningsnetverk og profilere veiledning i medlems-
blad og på nettsidene.

5. Eksempler på gode brukerundersøkelser og bruker-
medvirkning legges på nettsidene.

Innsatsområde: Prioriteringsspørsmål og finansiering
av helsetjenesten
Mål: Et ressursmessig grunnlag som muliggjør en fag-
lig og etisk forsvarlig helsestasjons- og skolehelsetje-
neste
Tiltak:
1. Arbeide for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten

fortsatt skal være en lov-/ forskriftsfestet tjeneste i
kommunene

2. Arbeide for at helsesøstre får refusjons- og rekvire-
ringsrett innen avtalte områder, samt henvisnings-
rett innen enkelte spesialistområder

3. Være en tydelig aktør i prioriteringsdebatten, og bi-
dra til at det settes fokus på helsefremmende og
forebyggende tjenester til barn og unge

4. Markedsføre helsestasjons- og skolehelsetjenesten
som det mest sentrale lavterskeltilbudet til barn og
unge og deres familier.

Innsatsområde: Organisering og ledelse av helsetje-
nesten
Mål: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten ledes av
helsesøstre der helsesøsterfaglig kunnskap og innsikt
innebærer en positiv forskjell for brukerne
Tiltak:
1. Være pådrivere for at helsesøstre tar lederansvar

slik at tjenesten utvikles med basis i en faglig for-
svarlig tjeneste.

2. Være pådrivere for at helsesøstre i lederposisjoner
har rammebetingelser som sikrer at de kan utøve le-
delse. 

3. Være pådrivere for at helsesøstre med lederansvar
sikres støtte, kompetanseheving og faglig oppdate-
ring, tilpasset sitt nivå og særlige utfordringer.

4. Være pådrivere for at helsesøstre med lederansvar
sikrer en kontinuerlig utvikling av personalet i form
av faglig fordypning, kompetansehevning og etter-
og videreutdanningstiltak.

5. Planlegge lederkonferanse og søke midler i samar-
beid med faggruppen av sykepleieledere. Gjennom-
føring av konferanse i 2007.

6. Bidra til gode rutiner i samarbeidet mellom 1. og
2.linjetjenesten
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Innsatsområde: Integrere likestillingsperspektivet i
NSF LaHs politikk og virksomhet
Mål: Større andel menn og personer med minoritets-
bakgrunn i helsesøsteryrket
Tiltak: 
1. Markedsføre helsesøsteryrket som et attraktivt og

fremtidsrettet yrke for både kvinnelige og mannlige
sykepleiere, og for sykepleiere med minoritetsbak-
grunn

2. Påvirke helsesøsterutdanningene til å kvotere menn

Innsatsområde: Lønn
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er synliggjort og
verdsatt
Tiltak:
1. Gi faglige innspill overfor NSFs forhandlingsavde-

ling og besluttende myndigheter
2. Legge grunnlag for lønnsmessig uttelling for helse-

søstre ved spesialistgodkjenning og ved klinisk fag-
stige

3. Forslag til argumentasjon i lønnsforhandlinger leg-
ges ut på nettsidene

4. Oppfordre helsesøstre til kontakt med tillitsvalgtap-
paratet, både lokalt og på fylkesnivå. Informasjon
via e-postsystemet

5. oppfordre helsesøstre til å være plasstillitsvalgte

Innsatsområde: Fagutvikling, forskning og ut-
danning
Mål: Helsesøstrenes kompetanse er i tråd med bruker-
nes behov og kravene i helsetjenesten. Kontinuerlig ut-
vikling av helsesøstertjenestens teoretiske fundament.
Tiltak:
1. Etablere et fast samarbeid med helsesøsterutdan-

ningene i forhold til etterutdanningstilbud
2. Samarbeide med NSF fagpolitisk avdeling og høg-

skolene for å etablere mastergrads-programmer for
helsesøstre

3. Sammen med NSF vurdere godkjenningsordning
for praksisplasser og veiledningskompetanse for
praksisveiledere.

4. Sørge for at kurs/konferanser i LaHs regi er god-
kjente som meritterende til klinisk spesialist

5. Være høringsinstans i forhold til utarbeiding av
høgskolenes fagplaner for helsesøsterutdanningene

6. Være pådriver for etablering av et nasjonalt forsk-
nings- og utviklingssenter for helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten

7. Samarbeide med andre organisasjoner og fagmiljø-
er om temaer/områder innen våre fagområder

8. Ivareta nordisk og internasjonalt samarbeid
9. Bidra til formidling av aktuelle forskningsresultater
10. Bidra til at det er sammenheng mellom forskning,

fagutvikling og utdanning og at utøvelsen av helse-
søsterfaget bygger på kunnskaps- og erfaringsba-
sert praksis

11. Være i kontinuerlig kontakt med sentrale myndig-

heter om utdanningskapasitet og kommunenes be-
hov for helsesøstre

Innsatsområde: Holdninger og handlinger i et flerkul-
turelt samfunn
Mål: Helsesøstre har kompetanse til å møte det etniske
og kulturelle mangfoldet
Tiltak:
1. Formidle relevant kunnskap og informasjon via

”Helsesøstre” og nettsidene
2. Være pådriver til metodeutvikling i forhold til tje-

nester rettet mot flerkulturelle barn, unge og deres
familier

Innsatsområde: Tillitsvalgte og medlemmer
Mål: LaH tilbyr medlemmene et aktivt og faglig felles-
skap
Tiltak:
1. Gjennomføre kongress i samarbeid med lokale ar-

rangører
2. Arrangere en landsdekkende konferanse 
3. Gi ut tre nummer av tidsskriftet ”Helsesøstre”
4. Ha en aktiv og oppdatert medlemsside på nettet
5. Yte medlemsservice via fylkesledere og LaH-styret
6. Oppdaterte e-postlister til medlemmene
7. Utvikle og profilere merkevaren LaH

Vedtak: LaH sin handlingsplan for 2006 godkjennes
med de merknader og tilføyelser som
kom frem på Generalforsamlingen.

Sak nr. 14 Valg 
Leder av valgkomitèenRandi Benjaminsen, la fram
valgkomiteens forslag til kandidater og valgkomiteens
innstilling 
Følgende kandidater ble valgt:
Styremedlem: Unni Tranaas Vannebo (161 stemmer)
1.varamedlem: Astrid Seim Realfsen(1.runde: 2 stem-
mer. 2.runde:154 stemmer)
2.varamedlem: Rigmor Høye (1.runde: 1 stemme.
2.runde: 141 stemmer)
3.varamedlem: Åse Gjengedal Knudsen (1.runde: 0
stemmer .2.runde: 123 stemmer)

Sak nr. 15 Overføring av økonomifunksjon til NSF
fom. 010107.
Vedtak: NSF LaH overfører sin økonomifunksjon til
NSFs økonomiavdeling fom. 01.01.07.

Sak nr. 16 Økning av lederstilling i LaH til 50 %.
Vedtak: Lederstillingen i NSF LaH økes til 50 % fra og
med 01.05.06.

Sak nr. 17 Fast redaksjonskomitè for medlemsbladet
Helsesøstre
Vedtak: Det redaksjonelle ansvar for utgivelse av bla-
det ”Helsesøstre” fortsetter fra fylke til fylke etter ved-
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tatte plan. Leder av LaH er redaksjonskomiteens faste
kontaktperson i styret vedr. faglig innhold og frem-
drift, annonse- og sponsoransvarlig i styret er kontakt-
person vedr. annonser. Prosedyrene for redaksjonen
bearbeides og utdypes nærmere.

Sak nr. 18 Gratis deltagelse på LaHs kongress for tid-
ligere ledere
Vedtak: Forslaget fra Nina Misvær og Torunn Ring-
heim forkastes.

Sak nr. 19 Opprettelse av fagstipend på 20.000,-.
Vedtak: LaH oppretter fagstipend på kroner 20.000
som utlyses en gang pr.år. 
Kriterier utarbeides av LaH-styret i samarbeid med
NSFs fagpolitiske avdeling.

Sak nr. 20 Budsjett
Vedtak: LaH sitt budsjett for 2006 godkjennes.

Sak nr. 21 Generalforsamling i 2007 og 2008.
Vedtak: Faggruppen av Helsesøstre i Nord-Trøndelag
arrangerer Generalforsamling og Kongress i 2008.

Sak nr. 22 Faglig program på LaHs kongresser. 
Vedtak: LaH-styret gjennomfører ett årlig møte med
lokale arrangører, det første like etter tildeling av kon-
gress, med gjennomgang av kjøreplan og rutiner.
Det utarbeides system for milepælsrapportering.
LaH har ansvar for å skrive kontrakt med hotell og
sponsorer.

Sak nr. 23 Utnevning av æresmedlem 
Vedtak: Styret er klar over LaHs vedtekter vedr. ut-
nevning av æresmedlemmer. Da det så langt ikke er
utarbeidet kriterier for en slik utnevnelse, ber LaH-sty-
ret om at saken utsettes, inntil kriterier er utarbeidet.
NSF sentralt har kriterier for æresmedlemskap, noe
som også bør legges til grunn for vurderingen. Styret
vil legge fram forslaget på neste GF.

Tove Nedregotten
Faggruppeleder, Østfold

Astrid Grydeland Ersvik
Leder NSF LaH

Britt Marie Hansen
Faggruppeleder, Aust-Agder
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Godt samliv, 
om statens prosjekt med
tilbud om gratis samlivs-
kurs for alle førstegangs-
foreldre

––––––––––––––––––––––––
v/helsesøster Rita Eike-
land Krogstad, Moss
kommune
––––––––––––––––––––––––

Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet har utarbei-
det kursplanen, og forfat-
terne er hentet fra flere fag-
miljøer i Norge. Innholdet
bygger på deres erfaringer

fra samlivskurs, veiledning, parterapi, osv, og deler av
stoffet er hentet fra samlivskursprogrammene ”PREP”
og ”Du og jeg og vi to”. I føringen fra Barne- og famili-
edepartementet heter det bl.a. at kursene skal adminis-
treres og arrangeres gjennom helsestasjonene. Mange
helsesøstre har fått et to dagers kurslederkurs, hvor de
bl.a. går gjennom kursleder- og foreldreheftene. Disse
kan brukes som ”et koldtbord” hvor kursleder plukker
fra et rikholdig materiale med bl.a. mange ulike parø-
velser og forslag til innledninger. Helsestasjonene kan
også leie/knytte til seg fagpersoner til å holde forel-
drekursene, og ønsket er at det er en mannlig og en
kvinnelig kursleder. Det betales ut 15000 kr for hvert
kurs som holdes, og som går over to kvelder eller f.eks
en lørdag. Pengene skal dekke reklame, kurslederlønn
og leie av lokaler samt bevertning. Krogstad har holdt
to kurs til nå, og med gode erfaringer. Hun er også ser-
tifisert ”PREP”-kursleder og har tidligere holdt flere
kurs etter denne modellen. Alle deltakerne fylte ut
evalueringsskjemaer etter kursene, og oppsummering-
en etter to kurs viste at de var godt mottatt, men best
likevel etter det andre – muligens pga kursledernes
økte erfaring. Hun anbefalte å reklamere for kursene
gjennom treff på helsestasjonen, via jordmor eller
gjennom lokalpresse eller -TV/radio. Det kan henges
opp informasjonsplakater på legekontorene og sendes
ut invitasjoner til alle førstegangsforeldre. 
Kursinnholdet består av fire hovedbolker: 
1. Forandringer 

Viktig å fokusere på at endringene er vanlige for alle
som får sitt første barn sammen - livet blir aldri som
før. Parene gis god tid til å prate sammen og utveksle
erfaringer. 
2. Kommunikasjon
Parene lærer konkret om tale- og lytteteknikker, som
vil gi dem et verktøy til god kommunikasjon selv ”om
velviljen kan ta slutt”. 
3. Konlikt- og konflikthåndtering
Deltakerne bevisstgjøres på at det ved endring er na-
turlig at konflikter oppstår, og på hvordan samlivet
kan styrkes gjennom konflikter. 
4. Glede og glød
Seksualitet, som ved siden av familie og vennskap er
parets fundament, tas opp som eget tema. Informasjon
om ”LØFT” og hvordan gi næring til samlivet danner
en god avrunding av kurset.

Krogstad opplevde at foreldrene kom med svært ulike
forventninger til kursene, og at flere fedre hadde spurt:
”Hva er dette for noe – trenger vi det?” I etterkant var
de fleste veldig fornøyd og ga tilbakemeldinger om at
de hadde fått mye nyttig med seg, og at det hadde satt
i gang positive prosesser for dem som par.
I henhold til Krogstad er innholdet i ”Godt-samliv”-
kurset nyttig kunnskap for oss helsesøstre med bl.a.
pedagogiske tips, veiledning og konkrete verktøy for å
fremme godt samspill. Det opplevdes også svært me-
ningsfylt å arbeide med å utvikle gode relasjoner i fa-
miliene. Som helsesøster ser hun det som viktig å drive
forebyggende familiearbeid, og mener det er et sam-
funnsansvar å sikre barn en god oppvekst.
I den grad en kan tolke tilhørere i en sal, virket de
både engasjerte og bifallende ift hva foredragsholde-
ren la fram. Flere i forsamlingen hadde gjort erfaringer
med å holde ett til to kurs, og andre var interessert i å
komme i gang.
Hvorvidt ”Godt samliv” slik det eksisterer idag opp-
rettholdes eller utvides, avgjøres i løpet av våren 2006.
Fortsatt er det anledning til å søke om midler til sam-
livskurs og å melde seg på kurslederkurs. Kunnska-
pene, holdningene og ferdighetene en får gjennom dis-
se kursene kan uansett integreres i arbeidet på helse-
stasjonen. 

Referent Britt M. Hansen, Arendal
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Endrings-
forståelse

––––––––––––––––––––––––
v/psykolog Magne Vik
––––––––––––––––––––––––

Magne Vik jobber med om-
stilling og nedbemanning.
Han gir råd om hvordan
forholde seg til endringer i
arbeidslivet.

Ikke all forandring fryder. 
Folk sier de er slitne av for-

andringer. Men endring er uunngåelig og det skjer
hyppigere og raskere. En mann som nylig hadde gått
av med pensjon, hadde vært gjennom 3 store omstil-
linger. Alle var i løpet av de 10 siste årene. 

Det er store individuelle forskjeller i endringslyst. Når
og hvor ofte vi har vært i endringsprosesser har betyd-
ning. Det skal være like legitimt å være skeptisk som
positiv til endring. Motstand er positiv fordi det viser
at vi er mennesker og at det angår oss. 
En stor utfordring framover er endring i forhold til
brukerne. Muligheten for å skaffe seg informasjon om
f.eks symptomer og behandling på internett er stor.
Det kan være til stor hjelp, men er også en utfordring
for helsepersonell å være oppdatert. 
Lykkes vi med forandringene?
Der er svaret tja. Det brukes mer krefter på omstilling
enn vi kan hente ut. Mange små steg om gangen er
bedre enn få store. Det er viktig at grepene gjøres i rik-
tig hastighet og at det gis tid. Både hode og hjerte må
være med. Det dreier seg om mennesker før, under og
etter omstillingen. 
Hvorfor takler vi omstilling så ulikt?
Personlige faktorer:
Vi er ulike individer som går i forskjellig takt. Noen
trenger mer tid enn andre.
Behov for ytre stimulans er forskjellig. Noen elsker når
nye ting skjer og er alltid klare for det. Andre liker det
trygge, stabile og forutsigbare. 
Stresstoleransen er ulik. Noen liker å hoppe i strikk fra
Oslo Plaza, for å kjenne at de virkelig lever. Andre er
livredde for at PC-en ikke skal virke når de skal holde
foredrag. Stresstoleranse kan øves opp. 
Tidligere erfaringer med endringer har betydning.
Fikk jeg det bedre eller mistet jeg noe? 
Godt sosialt nettverk på jobben og hjemme ruster oss
til å gå videre. 

Hvilken betydning omstillingen får for meg, har stor
betydning. 
Arbeids/arbeidsmarkedsfaktorer:
Muligheten vi har for å velge noe annet har stor betyd-
ning. Her er vi ofte for strenge mot oss selv. Vi tror
ofte vi har mindre mulighet for å få noe annet å gjøre
enn vi har. Det gjelder spesielt kvinner.
De som er mest oppgaveorientert, klarer seg bedre
gjennom en omstilling enn de som har stolthet knyttet
til bedriften eller arbeidsplassen. 
Forhold i omstillingen som påvirker vår endringsevne.
Endringen må oppleves forståelig, nødvendig og for-
nuftig. 
Den må være forberedt, det må gis informasjon og det
må være rett ”timing”. 
Vi må være villige til å se signalene på at nå kommer
den. Noen vil lukke øyne og ører og si ”dette har vi al-
dri hørt”. 
Muligheter for å delta, bli sett, hørt, spurt og involvert
er viktig. 
Kamp eller fluktreaksjoner.
Vi kan få kroppslige reaksjoner. Det er ulike stadier i
dynamikk og erkjennelse. Vanlige stadier er benekting,
sinne, sorg og reorientering. 
”Arbeidssorgen” er sorgen over å miste kvaliteten på
arbeidet. 
Hvordan ta grep?
”Ikke gå av banen”. Ikke sitt stille og vent på at det
skal gå over. Det gjør ikke det. Gå ut på banen og ta
grep. Unngå å bli passiv. Vær handlende. 
Etterspør informasjon, spør og forvent service. Ikke sitt
og vær snill pike. 
Let etter muligheter og spør andre. Gravøl er trist fordi
det er slutten på noe, men også en fest fordi det er be-
gynnelsen på noe nytt. 
I omstillinger er det nødvendig å ta egne og andres
innvendinger på alvor. 
Vi må gi oss selv rom for forandringen. Det er lov å
være usikker og gjøre feil. Dersom vi skal gjøre mer av
noe, må vi gjøre mindre av noe annet. Ta selv ansvar
for dette. Ta på alvor utformingen av jobben din. 
Synliggjør dine behov. Vil du ha blomster, må du be
om dem. 
Vektlegg det stabile i arbeidssituasjonen. Ofte er 80 %
likt. Bruk det stabile til å ”hvile” deg på. 
”Hygienefaktorer” i arbeidslivet. 
Løft fram det som fungerer. Ta vare på arbeidsmiljøet.
Del erfaringer med kolleger. Ta imot støtte fra familie
og venner. Sett små mål og sørg for å feire når de er
nådd.

Ikke sats på at andre skal lyse. Du må lyse selv. 

Referent Siri Åril, helsesøster i Arendal kommune.
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Mor-barn-vennlig
initiativ (MBVI)

––––––––––––––––––––––––
v/ Elisabeth Tufte, helse-
søster, IBCLC, Nasjonalt
kompetansesenter for am-
ming
––––––––––––––––––––––––

I 2005 ble nasjonalt amme-
senter ved Rikshospitalet
utnevnt til Nasjonalt kom-
petansesenter for amming.
Sentralt står arbeidet med å

styrke innsatsen ovenfor primærhelsetjenesten.
Bakgrunnen for å implementere MBVI i primærhelse-
tjenesten er et ønske om en enhetlig arbeidende tiltak-
skjede, fra svangerskapsomsorgen til føde/barsel, neo-
natal-
avdelingene og helsestasjonene. Dette er også i tråd
med helsesøstrenes ønsker.
Ammeveiledning har alltid hatt en sentral plass i hel-
sestasjonsarbeidet. 60 – tallets strenge regler førte
imidlertid til at ammefrekvensen sank. Å opprettholde
amming ble vanskelig for mange. Både ammehjelpen
og en framvoksende kvinnebevegelse var med på å
snu denne negative trenden.

MBVI i Norge startet i 1992 etter initiativ fra Amme-
fagrådet, helsedirektoratet og UNICEF-komiteen i
Norge. Etter implementering av MBVI har interessen
for og kunnskapen om amming økt. Flere undersø-
kelser viser at MBVI har hatt effekt både på verdensba-
sis og i Norge. SPEKOST 98/99 viser at 40 % fullam-
met ved 4 mnd. alder.

MBVI er nå inne i en fase med evaluering av nye syke-
hus og neonatalavdelinger, samt revurdering av syke-
hus som innehar godkjenning.
I 2006 er: 40 av 53 sykehus godkjent ( 3 er lagt ned )

3 av 21 neonatalavdelinger er godkjent
80 % av alle norske barn er født på MBVI sykehus.
MBVI til helsestasjonen.
Mål: Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende
tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/bar-
sel/nyfødt avdelinger og helsestasjonen. Det er opp-
rettet en arbeidsgruppe som skal bidra i dette arbeidet.
Ved implementering av MBVI i helsestasjonene er det
viktig at dette er forankret i ledelsen, og
at det er god kommunikasjon mellom sykehus og hel-
sestasjon.

Faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helse-
stasjonen:

1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig
formidles til alt helsepersonell ved helsestasjonen.

2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å
følge denne prosedyren.

3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene
ved brysternæring, og om hva de kan gjøre for å få
til ammingen.

4. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende til-
takskjede. Helsestasjonen bør informere om Amme-
hjelpen.

5. Veilede mødre i hvordan de kan amme og hvordan
de kan opprettholde melkeproduksjonen.

6. Bidra til fullamming i 6 mnd. Etter introduksjon av
fast føde bør ammingen fortsette ut første leveår el-
ler så lenge mor og barn ønsker det.

Krav som stilles til MBVI til helsestasjonen.
1. Eksisterende rutiner og kunnskap må systematise-

res og dokumenteres.
2. Personell ved helsestasjonen må ha anledning til å

oppdatere kunnskap.

Referent Reidun Holte

Beredskapsplaner
for smittevern i
kommunene med
spesiell vekt på
pandemiberedskap

––––––––––––––––––––––––––
Ved Øistein Løvoll, avd for
infeksjonsovervåkning. Divi-
sjon for smittevern, Folkehel-
seinstituttet.(MSIS)
––––––––––––––––––––––––––

Det er langt fra Norge til
Kina, men det tar under et
døgn å reise dit. Vi lever i et
globalisert samfunn. Hele ver-
den kan nåes i løpet av inku-
basjonstiden til de viktigste
smittsomme sykdommer. Næ-

ringsmidler blir også distribuert over landegrensene,
og trekkfuglene flyr som før. Vi trodde vi hadde kon-
troll med mikrobene før Hiv epidemien. Da var smitt-
somme sykdommer ingen trussel. Vi tok feil. Smitt-
somme sykdommer som Hiv, Sars, Ebola, Vest Nil- fe-
ber kan nevnes, antibiotikaresistens er et økende pro-
blem, bioterrorisme og fugleinfluensa er nye trusler.
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Noe nytt ligger alltid på lur. Bakteriene og virusene er
smartere enn oss. Mikrobene har en fantastisk evne til
å tilpasse seg endringer og menneskene endrer miljø
som gir nye muligheter for mikrobene. Smitte fra dyr
til menneske øker.
Derfor er det nødvendig med høy smittevernbered-
skap. Beredskapen må være god i alle ledd i en kjede
av aktører fra norske kommuner til EU og WHO. Jo
bedre det kommunale smittevernet er, jo bedre blir
den nasjonale smittevernberedskapen.

Er vi forberedt? Vet vi hva vi skal gjøre? Det er tilfeller
av meningokokksykdom, smitteførende TB-tilfelle,
EHEC -tilfelle i barnehagen, legionellatilfeller, ”pulver-
brev”. fugleinfluensa og pandemier, som kan dukke
opp jul som påske, hverdag som helg.
Flere lovverk krever at vi planlegger vår beredskap;
Helse-og sosialberedskapsloven, Kommunehelsetje-
nesteloven og Smittevernloven. I helse- og sosialbered-
skapsloven § 2-1  står følgende: ”Den som har ansvaret
for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige be-
redskapsforberedelser, under krig og ved kriser og ka-
tastrofer i fredstid…..”

Finn fram smittevernplanen! 
Kjenner DU den? Ta den opp av skuffen og tørk støv
av den. Er det kommunelegen som skal gjøre ”soloar-
beid”, eller bør et tverrfaglig team i kommunen utar-
beide planen? 
Vi må kople inn kommunens helseberedskap, og hus-
ke å ta med pandemiberedskapen.
Alle planene skal henge sammen fra kommunens be-
redskapsplan til plan for helsemessig og sosial bered-
skap, til kommunens smittevernplan og kommunens
pandemiplan.
Planen skal forankres i kommune-/bystyret. 
Kommunene må ha årvåkent helsepersonell som opp-
dager, håndterer pasienten rett og varsler smittevern-
lege som planlegger og organiserer. Smittevernplanen
må være en rettleder for karantenetiltak, massevaksi-
nering og håndtering av de syke osv. Det er mange
som har en rolle i smittevernberedskapen. Det er kom-

munelegen, helsesøstre, fastleger, sykehjemsleger, fyl-
kesmannen med beredskapsavdeling og fylkeslege,
mattilsynet, sykehusansatte og statlige smittevern-
myndigheter.
Varslingen er et vesentlig element i beredskapen. Der-
som det er leger, sykepleiere, jordmor eller helsesøster
som mistenker eller påviser et tilfelle av enkelte, ut-
pekte gruppe A-sykdommer, skal kommunelegen
umiddelbart varsles. Varslingspliktige sykdommer er:
Botulisme, difteri, flekktyfus, hemoragisk feber, kolera,
kopper, legionellose, meningokokksykdom, meslinger,
miltbrann, pest, poliomyelitt, rabies, røde hunder, sars,
og trikinose.
Hva menes med varsling? For fastlegen og sykepleie-
ren er det kommunelegen som må kontaktes. Kommu-
nelegen tar da videre kontakt med Folkehelseinstitut-
tet (smittevernvakta) og fylkesmannen.

Hvordan er pandemiberedskapen?
Vi har tre typer influensa: 
1. Sesonginfluensa som kommer hver vinter. 
2. Fugleinfluensa som spres mellom fugler og kan

smitte til mennesker ved svært tett kontakt. 
3. Pandemisk influensa er en helt ny virustype som vi

mangler immunitet mot og som oppstår med tiårs
mellomrom.

Av tidligere pandemier kan vi nevne:
Spanskesyken i 1918, med1,2 millioner syke i Norge.
15.000 døde – en dødelighet på 1.1% .
Asiasyken i1957 med 1,0- 2,8 mill syke i Norge. 1.100
døde- en dødelighet på 0,1%. 
Hong  Kong –syken i 1968 med 1,5 mill syke i Nor-
ge,1.800 døde og en dødelighet på 0.2%.

Sannsynlig scenario for en ny pandemi er at 30% av
befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år, 15% blir
syke og sengeliggende, halvparten av de som smittes
antaes å bli syke,700.00 blir syke i løpet av perioden og
det blir 700 –3000 ekstra dødsfall i forhold til en nor-
mal vintersesong. 
”Verstefall” scenario for en pandemi er at 50 % av be-
folkningen blir smittet i løpet av et halvt år. 25% blir
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syke og sengeliggende. Dødeligheten anslåes til å være
0,4 %- 1,1% av de syke, 1,2 mill syke i løpet av perio-
den og 5.000- 13.000 ekstra dødsfall i forhold til en nor-
mal vintersesong. 
Vi kan tenke oss en kommune på 10.000 innbyggere.
Med en andel syke på 15%, betyr det 1500 syke. En dø-
delighet på 0,2%( Hong Kong –syken) tilsvarer 3 døde.
Worst case 1% (Spanskesyken) tilsvarer15 døde, wost-
worst case  5 %  tilsvarer 90 døde.

Det er flere  pandemiplaner. WHO, Norsk pandemi-
plan, kommuneplaner, helseforetakenes planer, andre
samfunnssektors planer og private bedrifters planer. 
Hva kan kommunen gjøre? Planlegge beredskapen og
ta utgangspunkt i nasjonal beredskap. Vær mest mulig
konkret. Øke den årlige vaksinasjonsdekningen, og
holde seg oppdatert på influensautviklingen.
Pandemiplanen må inneholde følgende: Antiviral vak-
sine, andre beredskapslagre, prioritering ved bruk av
vaksinen. Beskyttelse av helsepersonell og overvåk-
ning av sykdommen,  generelle smitteverntiltak, vete-
rinærmedisinske problemstillinger, øvelser, viktige in-
stitusjoner, sykdomscenarier, maler og huskelister, ge-
nerelt om influensa og lovgrunnlaget.
Andre sektorer som må planlegge for å håndtere en
pandemisituasjon er teknisk etat, kirke, skole og politi.
Målsettingen må være å forebygge smittespredning og
død. At en behandler og pleier og opprettholder nød-
vendig samfunnstjenester. Det er også vesentlig å gi
god informasjon ut til innbyggerne. Det som reduserer
sykelighet og død er vaksinasjon, antiviral profylakse-
behandling, hygieniske tiltak, å stenge skoler, barneha-
ger, asylmottak og forby møtevirksomhet og lignende.
Legg planer for massevaksinering av hele befolkning-
en. Ha mottak og lagring av vaksiner (tenk kjølekapa-
sitet). Finn løsninger på hvordan det skal gjennomfø-
res og ha samarbeid med nabokommunene. Er dette
en oppgave for ledende helsesøster?
Hvem skal bli prioritert til antiviralia og vaksiner ved
en pandemi? 
Oppsummering: 
Pandemien kommer før eller senere. Smittevern er i
dag et globalt anliggende. Det er gull verdt å ha en
god plan, konkret og passelig detaljert. Pass også på at
kommunens beredskapsråd kommer tidlig i gang og at
kommunelegen er en sentral person som må holde seg
oppdatert på utviklingen.
Vi må forberede oss på det verste, håpe på det beste og
gjøre vårt beste.

Referent Wigdis Trollnes

Kjønnsbegeistring
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/Espen Esther Pirelli Benestad
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Espen Esther åpnet sitt innlegg med at vi nå må si
transkjønnethet, ikke transseksualitet. Vi kan være sek-
suelle i alle retninger.
Vi har todelingenes forbannelse: 
syk – frisk, mann – kvinne, himmel – helvete.
Ikke alle kan deles i to, det kan bli et overgrep.
Derfor viste han bilder fra Norge med små og store
steiner. Men det finnes også mellomstore steiner.
Hva er kjønn?
Kjønn oppfattes som en vesentlig del av hva mange
forbinder med ordet identitet.
”mamas baby – papas maybe”
Ser vi på malerier fra rennesansen, malte Leonardo da
Vinci døperen Johannes androgynt. Man ser ikke Jesus
Rambo-portrettert!

I ”Den lille prinsen” av
Antoine de Saint-Expury
er historien om den lille
gutten som likte så  godt
å tegne, men som ingen
forsto. Han bestemte seg
da for å slutte å tegne. 25
år gammel møtte han en
prins i ørkenen, som vil-
le han skulle tegne for
ham. Historien viser at
talenter ikke blir borte
selv om de ikke blir
brukt.
Et hvert menneske er å
betrakte som en eske
som kan inneholde hva

som helst av kjønn.
Genetisk kjønn.
Gutt – pike, men ikke alltid gutt eller pike. 
Klinefeldters ,”mellomstore steiner” som blir sykelig-
gjort. Gutt, liten penis og bryster. Gir de testosteron i
puberteten. Feil å si Klinefeldters syndrom, det er et
naturfenomen.
Turners, pike. Hva er en kvinne?
Morris fenomen, de fleste oppfatter seg som kvinne –
men ikke alle.

Hva er talentet og hva er forventet?
Det foreligger to valg ved fødselen, mannesporet og
damesporet. Men noen finner seg ikke til rette i denne
oppdragelsen/kulturen.
• Tilhørighet er å bli oppfattet som den en er. Alle

trenger tilhørighet.
• God tilhørighet oppstår når en oppfattes av andre
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på samme måte som en oppfatter seg selv, og når
det som oppfattes tillegges en positiv verdi.

Forplantningskjønn er veldig kvinnelig. Kulturen er
enfoldig, naturen er flerfoldig.
Psykiatrien kan ikke noe om transkjønn; der er det ut-
overtiss og kvinnelige følelser. Hypotalamus er veldig
forskjellig hos mann og kvinne. Det er ikke noe feil
med følelsen om man opplever seg som kvinne og
mann. 
Barn transer ofte. Holder de på mer enn 6 måneder,
henvises de psykiatrien. Det er et overgrep og sykelig-
gjør disse barna. 25 % av de blir transer. Ungdomsti-
den er kroppslig forræderi for transkjønnede. Kan ut-
sette puberteten hos disse i 2 år. Her må vi følge med,
redde liv. 

Referent Elisabeth Grimmert Hopstock, Arendal

Kilder til helse i liv
og samfunn

––––––––––––––––––––––––
Av Per Fugelli
––––––––––––––––––––––––

”Helsesøstre er kloke folk!”
Han er forelsket i oss; fordi
det er vår, fordi dere byg-
ger helse, er helseskapere,
anleggsarbeidere, dere ar-
beider nær mennesker.

Hva er helse?
Huskelappen i mappen:
Helse: n = b x k x p 2  (b = biologi, k = kultur, p = poli-
tikk

De forventninger og forestillinger barn og unge får
gjennom foreldre, lærere, helsesøstre osv. former bar-
na og gir dem en kultur om helse.

Eks. Barnehagebarn: ”ikke spis sand – det er farlig”
Makten i fortellingene blir podet inn i barna. ( ”beste-
far er død, han har visst spist sand”..... )
En undersøkelse gjennomført av Fugelli: 80 mennesker
fra forskjellige steder i landet ble spurt om hva de for-
binder med helse. Noen av svarene: Helse er å ha det
alminnelig bra på en onsdag! Helse er en individuell
eiendom. Helse er overskudd til å mestre hverdagens
krav. Helse er en følelse av frihet eller makt til å kunne
nå sine mål, eller bevege seg mot det som er målet.
Helse er natur: Det er på fjellet jeg møter Gud. Ser ska-
perverket i naturen.

Helse er humør: Evnen til å le av seg selv og sammen
med andre.
Helse har med mestring å gjøre; overskudd og energi.
Helse har med helhet å gjøre. Vår oppgave er å hjelpe
folk til å ha en god helse, til å finne helheten.
Viktig med en å være glad i og som er glad i meg!
En mentalitet, en tidsånd – O – visjonen:
Fugelli har skrevet to bøker om helse og frihet: Rød re-
sept og O – versjonen.
Å sikre god helse er å godta livet som det er, både po-
sitivt og negativt. Alt er ikke bare et glansbilde.

O – visjonen gjør oss:
1. Evig redde – besatt av beskyttelse/farer. Vi må be-

skytte oss med måte.
2. Strenge – vi streber mot perfeksjon på alle plan –

det er ikke bare bra.
3. Trette. Normaliteten er så langt borte at vi aldri når

den.
4. Svake, vi pakker inn i bomull.

Hva kan vi gjøre?
Likevekt er viktig – måtehold i forventninger til hva
det gode liv/god helse er.
”Den gyldne middelvei” og ” Her er gleder og sorger”
illustrere dette på en klok måte.
Vi er også organiske vesener som blomstene og dy-
rene.
Vi må pendle klokt mellom aktivitet og hvile; ”hvis al-
dri du unner deg rast eller ro”……
Verdighet er grunnmuren for helse.
Barna ønsker å bli sett og godkjent som seg selv. Vi må
anerkjenne hverandre, ville hverandre vel.
Mening; vi må ha en god grunn for å være her. Det
kan være noe i naturen, i arbeidet.
Lekelyst: ”Det som skjer, det skjer, jeg kan ikke si deg
mer”. Si dette av og til, gjerne til sjefen!

Den politiske resepten:
Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg……
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Per Fugelli med noen av de han hevder han "er glad i; helse-
søstrene": fra venstre: Reidun Fagervik, Sonja Edvardsen,
Astrid Grydeland Ersvik, Anita Skjellerud, Unni Tranaas
Vannebo - alle i LaHstyret.
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Nettstedet til Norsk Sykepleierforbund er i stadig ut-
vikling, og representerer organisasjonen godt utad.
Faggruppenes egne nettsider er en viktig del av inn-
holdet, og viser at NSFs medlemmer har et stort en-
gasjement og varierte faglige interesser.
Menyen på helsesøsternettstedet har følgende inn-
hold: 
nyheter, om faggruppen, tidsskrift, utdanning, forsk-
ning og utvikling, fagstoff, arrangementer, lenker, bli
medlem, kontakt.
Det er et ønske at alle helsesøstre skal bli flittige bru-
kere av nettsidene, og at mange flere vil bidra med
aktuelt stoff.

Vi anbefaler dere å studere nettstedet nøye, og vi øn-
sker svært gjerne tilbakemeldinger med synspunk-
ter, nye ideer, tips om linker, fagstoff, prosjekter osv.
Kontakt ansvarlige for "helsesøsternett" som er :

Turid Wetlesen
E.mail : turid.wetlesen@fhi.no
Tlf.: 22 04 22 00

Cecilie Ruud Dangmann
E-post: cecilie@dangmann.com
Tlf.: 62 58 23 45

sykepleierforbundet.no – «helsesøsternett»

Mangfold: Bidra til å bygge det norske hus; det er bruk
for alle, alle er gode på noe.
Fellesskap: Skape rause, trygge, gode fellesskap. To be-
long or not to belong – er et viktig spørsmål.
Det er viktig å bygge velferdssamfunnet videre, ek-
spandere.
Vi må tåle at livet ikke er perfekt, vi må tåle noe av alt.
Vi må godta vår smerte, vi skal forandre det vi kan,
resten kan vi le av!
Helseidealet blir så høyt at alle kommer til kort. Vi må
utvikle et mer ærlig helsebegrep, fordi sånn er livet.
Det må komme et maskefall for helseidealet – avsløre
bløffen med at god helse er idealet og realiteten.
Politikk er fordeling av levekår: arbeid, inntekt, bomil-
jø osv. Ulik levealder i forskjellige bydeler i Oslo. Rela-
terer til folkehelsearbeidet.

Øvelse i faglig måtehold:
Vi må vokte oss for overtro om at vi er allmektige
innen medisinen. Vi må reflektere og gjenoppdage yd-
mykhet, godta skjebnens lunefulle spill, erkjenne  at
helseprogrammet er lagt i genene samt flaks/uflaks.
Vi kan ikke sikre 100 % perfeksjon. Det er lagt vekt på

den individuelle livsstils-opplysningen., men det må
satses mer på fellesskapet.
Å skape helse er som et gode.
Helse er trivsel, humør, helhet, fred og ro …..

Helsetoleranse…
Helsetjenesten skal være et fristed der du kan komme
for å få hjelp og trøst som den du er.
Han advarer mot monokultur og perfeksjonisme som
kan skade folk.

En utfordring: mangel i vårt program på kongressen:
POLITIKK! Levevilkår for barn/unge i fattige familier.
Fremskrittspartiets politikk – be en representant gjøre
en samfunnskritisk konsekvensanalyse av deres poli-
tikk.

Helsesøstre – ikke vær bare på helsens side – dere må
også være på villmannens side!!!!

Referent: Solveig Aanonsen, helsesøster i Risør kom-
mun
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– Når ein manglar prikken
over i-en, kan ein like godt
setje strek –

GODT SAGT
– Det er betre å drite på draget enn å drage på driten –

– Di fleire streptokokkar, di meir søl –

– Den som går for langt, kjem oftast til kort –

– Stille stunder er noko ein lyt skrike seg til –

– Den som kallar ein spade for ein spade, gravlegg mang ein
draum –
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Brosjyren om helsesøster er utarbeidet av
LaH og kan bestilles fra NSF: 
post@sykepleierforbundet.no 

Max. 50 stk. pr. utsending.

Informasjon til samarbeidspartnere, 
politikere, studenter og andre interesserte.
Til bruk på informasjonsstands og messer,
på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

VEIVISER FOR
SKOLEHELSETJENESTEN
I VIDEREGÅENDE SKOLE
er utarbeidet av LaH og kan bestilles hos:

ASTRID GRYDELAND ERSVIK – LEDER NSF LaH, PÅ TLF. 988 53 496 
ELLER PÅ E-POST: astrid.grydeland@bluezone.no
PRIS: KR. 150,- PR. STK. (økt pris grunnet opptrykk av nytt opplag)

JUBILEUMSFILM I FORBINDELSE 
MED LAH’S 50-ÅRSJUBILEUM
kan bestilles hos:

ASTRID GRYDELAND ERSVIK – LEDER NSF LaH, PÅ TLF. 988 53 496 
ELLER PÅ E-POST: astrid.grydeland@bluezone.no
PRIS: KR. 100,- PR. STK.

Filmen finnes både som DVD og VHS, oppgi hva du ønsker ved bestilling.

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Frykt ikke,
ethvert nyfødt barn er en

potensiell profet.
Av R.d. Laing, britisk psykiater

”Gratulerer med dagen”, 
Hjertebøker. Litor

Å bli gammel 
er noe man må,

men å bli voksen er valgfritt.
Av Chili Davis

”Gratulerer med dagen”, 
Hjertebøker. Litor
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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 november.
Neste utgivelse: Oktober 2006
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. september 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. 3/2006
Faggruppen av helsesøstre i Hordaland:
v/Randi Træland Hella 
randi.hella@lindas.kommune.no
Jobbadr.: Knarvik Helsestasjon, Kvassnesv. 48, 
5914 Isdalstø – tlf. 56 35 78 98/470 10 219
Privat: Kvassnesv. 77, 5914 Isdalstø tlf. 56 35 51
47/470 10 219

eller
Gerd-Anne Wincentsen
gerd.wincentsen@bergen.kommune.no
Privatadr.: Sofus Madsensvei 18, 5097 Bergen, 
mobiltlf. 414 74 402 tlf. priv. 55 28 23 54
Jobbadr: Landås Helsestasjon, Adolf Bergsvei 31,
5089 Bergen – tlf. 55 36 15 21
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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

Mai 2006: 2388 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




