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Kjære helsesøstre!

Det nye året er godt i gang, og tegner til å bli like
aktivt og travelt som det vi akkurat har lagt bak
oss. Styret har nylig vært samlet for blant annet å
planlegge Generalforsamlingen under årets helse-
søsterkongress i Sarpsborg. Invitasjon er sendt ut
til alle medlemmer i LaH, og vi håper på stor
oppslutning – både om kongressen og General-
forsamlingen. Fra tidligere år har vi erfart at
mange velger bort deltagelse på GF. Jeg vil benyt-
te anledningen til å oppfordre til deltagelse i de
fora hvor du som medlem kan la din stemme
høre, det være seg på årsmøtene i fylkene eller på
GF. Vi trenger deg som et engasjert medlem!

Fra 1.mars trår den nye ordningen med fast bi-
dragssats for hormonell prevensjon for jenter fra
16-19 år, i kraft. Den gir helsesøstre med etterut-
danning i prevensjonsveiledning (og de som har
fått dette gjennom helsesøsterutdanningen de se-
nere år) anledning til å forskrive alle typer hor-
monell prevensjon. Dette gir oss en etterlengtet
mulighet til i enda sterkere grad å bidra til at ung-
dom får lett tilgjengelig prevensjon og veiledning.
Det innebærer også et ansvar for å gi god og ikke-
moraliserende veiledning, og foreta den nødven-
dige kartlegging av helsetilstanden til unge jenter
som ønsker prevensjon. Vi må være forberedt på
å bli fulgt med argusøyne, både fra foreldre og
fagfolk når vi nå med rette har fått denne for-
skrivningsretten.
Jeg er overbevist om at vi gjennom helsestasjoner
for ungdom og skolehelsetjenesten, utgjør det
viktigste helsetilbudet for ungdom. Dette må vi ta
vare på og videreutvikle, ut fra de behov ung-
dommen selv tilkjennegir. Dette betyr blant annet
å gi et tilbud også til eldre ungdom fra 20 til 25 år,

slik man nå har iverksatt forsøk med ved flere
høyskoler og universitet i landet. Helsestasjon for
ungdom bør ikke operere med strenge alders-
grenser, verken nedad eller oppad, men være et
tilgjengelig tilbud for de som trenger det.

Et bevis på at helsesøstre er opptatt av ungdoms
helsetilbud, er etterspørselen etter Veiviser for
skolehelsetjenesten i videregående skole. Første
opplag ble revet bort, og andre opplag er nå klart
for utsendelse. Dette synes vi er svært gledelig! Vi
håper Veiviseren fungerer både som et oppslags-
verk og en inspirasjonskilde. Med opptrykk av
nye eksemplar, har vi vært nødt til å øke prisen til
150 kroner. Fortsatt er det en rimelig pris for en
god trykksak!

LaH er opptatt av å fronte helsesøstres kompetan-
se innenfor psykisk helse. Dette gjøres både over-
for sentrale myndigheter og ulike samarbeids-
partnere. Det er derfor gledelig at flere artikler i
dette nummer av Helsesøstre beskriver ulike til-
tak overfor barn, unge og foreldre nettopp med
tanke på en bedre psykisk helse, mestring og triv-
sel i hverdagen. 

Tusen takk til redaksjonsgruppa i Sør-Trøndelag
for et innholdsrikt og godt blad!

Jeg håper å se mange av dere på kongress i Sarps-
borg i april!

Kristiansund 10.02.06.
Med vennlig hilsen Astrid Elisabeth
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Unn Randi Erlien, Åse Gravseth og Grete Drøp-
ping, helsesøstre i Trondheim kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forebygging av astma og allergi i Trondheim
kommune
Astma og allergi er den hyppigste kroniske lidelsen
hos små barn og er et fagområde som taes opp daglig
på helsestasjonen. Med bakgrunn i økende forekomst
av astma og allergi, besluttet Trondheim kommune på
slutten av 1990-tallet å delta i et prosjekt i forhold til
forebygging av astma og allergi hos små barn. Astma,
allergi prosjektet ble forankret politisk og kommunalt
gjennom plan for Folkehelsearbeid i kommunen.

Kommunen innledet samarbeid med forskningsmiljøet
ved NTNU og SINTEF Unimed. Forskere derfra
gjennomfører Barneallergistudien i Trondheim (PACT
– Prevention of atopy among children in Trondheim.)
Studien er en omfattende retrospektiv studie som in-
kluderer ca 3000 barn (0-6år).

Målet med studien er å vurdere effekt av helsefrem-
mende og forebyggende tiltak mot allergisk sykdom.
Kan systematisk kartlegging og faktabasert veiledning
til gravide og til småbarnsforeldre på helsestasjonen,
være med å styrke barns forsvar mot allergisk syk-
dom?

Helsesøstre ved tre helsestasjoner (kontaktpersoner),
har fram til sommeren 2005 vært knyttet til prosjektet
med 10-20% stilling hver. Kontaktpersonene har vært
faglige pådrivere, sikret kontinuitet og vært bindeledd
mellom helsestasjon, Rådhusets fagstab og forsknings-
miljøet.

Kvalitetssikring av intervensjonstemaene røy-
king, kosthold og inneklima
Helsestasjonen ble en viktig arena for studien gjennom
å innhente opplysninger fra gravide og småbarnsforel-
dre via spørreskjema, og ved informasjonsformidling
(muntlig og skriftlig.) Tema for intervensjonen på hel-
sestasjonen er røyking, kosthold og inneklima - med
følgende hovedmålsetting:
• At små barn utsettes for mindre passiv røyking
• At små barn får mat som inneholder omega 3-fettsyrer

(øke inntak av tran og fet fisk)
• At fuktbelastning og forekomsten av midd og mugg i boli-

ger der små barn bor, reduseres.

Kontaktpersonene kvalitetssikret metode (prosedyre)
for hvert intervensjonstema. Metodene har et befolk-
ningsrettet, somatisk perspektiv og bygger på generel-
le helsefremmende og primærforebyggende råd som
gies til foreldre med friske barn.
Mål: Brukerfokus, bevisstgjøring!

Hovedinnhold i metodene er:
• Begrunnelse for anbefalinger
• Oversikt over aktuell muntlig og skriftlig informa-

sjon
• Oversikt over aktuelle tema for samtale med små-

barnsforeldre. Ta utgangspunkt i foreldres erfaring-
er, tanker, følelser, vaner ...

• Praktiske, enkle tiltak, råd og tips ...
• Påminning om viktigheten av dokumentasjon i bar-

nets journal.

Metodene er implementert i ordinært helsestasjonspro-
gram. De gir oversikt over når de forskjellige tema skal
taes opp. Metodene er presentert muntlig og skriftlig
for helsesøstre og forskningsmiljø. Kontaktpersonene
har mottatt konstruktive kommentarer og innspill på
at metodene er konkrete, nyttige og fungerer som hus-
keliste. Det er enighet om nødvendigheten av gode
faglige begrunnelser.

Erfaring fra arbeidet med intervensjonstemaene:
• Får satt fokus på temaet astma, allergi – ut fra et hel-

sefremmende og forebyggende perspektiv(primært
og sekundært)

• Fokus på nødvendigheten av forskning for å få mer
kunnskap

• Kartlegging og veiledning satt i system, gir bedre
grunnlag for evaluering av befolkningsrettet infor-
masjon?

Utfordring:
• Holde entusiasmen oppe! Klare å gjøre temaene

spennende å formidle
• Forpliktende? Sikre at temaene taes opp i konsulta-

sjonen. Sikre at helsesøster, jordmor og lege gir lik
informasjon

• Sikre kompetanseheving.

Fremdriftsplan
Kontaktpersonene har deltatt i diskusjoner på flere for-
valtningsnivå. Uklare føringer medførte at vi brukte
mye tid på å ”stake opp veien og sortere i hodene
våre”. Det har vært mye administrasjon og lite fokus
på faglige spørsmål i perioder.
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Fokus på barns fysiske helse!
Astma, allergiprosjektet i Trondheim kommune har satt 

helsestasjonen på kartet!



Det stresset oss kontaktpersoner at vi skulle ha god
kunnskap om astma, allergi og eksem, for å kunne fun-
gere som en ”ressurs” for kolleger. Hvordan skaffet vi
oss den nødvendige kunnskapen? Jo – gjennom god
planlegging og realistiske perspektiv. En fremdrifts-
plan, med definerte mål, tiltak, tidsramme og ansvarlig

- forplikter og letter formalisert samarbeid.

I arbeidet med fremdriftsplan (handlingsplan), fikk vi
god hjelp av prosjektkoordinatorer i PACT og i Rådhu-
sets fagstab. Her gjengis hovedpunktene fra siste årets
fremdrifsplan:
Hovedmål:
• Formidle og ”nyttegjøre seg” forskningsbasert

kunnskap om astma, allergi
• Sikre felles kunnskap om astma, allergi.
Delmål:
• Tydeliggjøre rolle til kontaktpersonene, og legge til-

rette for fagutvikling
• Kvalitetssikre og formidle svar på spørsmål fra kol-

leger, formidle ”siste nytt” om astma, allergi gene-
relt og foreløpige resultater fra PACT-studien.

Tiltak:
• Kontaktpersonene deltar på årlig SIGA-seminar
(SIGA:Sykepleiernes interessegruppe for astma og
allergi.)
• Kontaktpersonene utgir Nyhetsbrevet FRISKE

BARN to ganger i året
• Etablere konstruktivt ”fagnettverk” med fast møte-

struktur- og plan.
• Arrangere en fagdag i året. Målgruppe: Helsesøstre,

jordmødre, fastleger, privatpraktiserende barnele-
ger.

Ansvar:
• Prosjektkoordinator i Rådhuset, enhetledere, PACT,
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Fra venstre: Unn Randi Erlien, Åse Gravseth og Grete
Drøpping.



kontaktpersoner.

Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra Rådhusets
fagstab, enhetsledere og forskningsmiljøet i forhold til
plan og prioriteringer.

Kompetanseheving. Erfaringer fra diverse
”fagnettverk”
”Stort fagnettverk”:
Kontaktpersonene har deltatt i ”fagnettverk” med del-
tagere fra ulike arenaer som arbeider innen samme
fagfelt. Målet var å skape møteplasser, idèmyldring,
utveksle erfaringer, kompetanseheving. Koordinator i
Rådhuset inviterte blant annet HIST, brukerorganisa-
sjon / NAAF, sykehus, spesialisthelsetjenesten, for-
skermiljøet og diverse kommunale avdelinger til å mø-
tes.

Utfordring med ”stort fagnettverk”:
• Tidkrevende og lite effektivt?
• Vanskelig å skape felles forståelse om mål
• Vanskelig å finne ”riktige” deltagere. Lege og ernæ-

ringsfysiolog deltok ikke
• Kontaktpersonene savner formell faglig forankring

mellom kommune og sykehus på dette fagfeltet.

Fagdager:
På et ”stort fagnettverksmøte” opplyste representant
fra NAAF, at de mottar mange spørsmål om mat og
allergi. Foreldre opplever at fagarbeidere sier forskjel-
lig og har manglende kunnskap. Dette er et aktuelt
tema for helsestasjonen. Det ble enighet om å arran-
gere en fagdag som ledd i kompetanseheving. Tema:
”Hva vet vi om mat, allergi og intoleranse?” – der vi
valgte hovedforeleser fra ”øverste hylle.” Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre, leger og spesialister. I planleg-
ging og gjennomføring av fagdagen hadde vi blant an-
net god hjelp av NAAF og en fastlege i Trondheim.

Kontaktpersonene har også arrangert en fagdag om
atopisk eksem og hussykdommer for samme målgrup-
pe.

Erfaring fra arbeidet med fagdager:
• Svært tidkrevende arbeid
• Får satt fokus på temaet til faggrupper på forskjelli-

ge nivå. Felles kompetanseheving
• Svært god deltagelse fra alle faggrupper (med unn-

tak av fastleger og barneleger på sykehuset) - viser
at det er aktuelle tema.

”Mindre fagnettverk”
Samarbeidsmøter med forskningsmiljøet, PACT:
Hovedfokus: Kompetanseheving, kvalitetssikring. Fast
møtestruktur- og ledelse.

Erfaring fra ”mindre fagnettverk”:
• Enklere, mer praktisk modell for ”fagnettverk.”
• Kontaktpersonene knyttet kontakter og fikk ”satt

helsestasjonen på kartet”

• Ok forum for å høre ”siste nytt” om astma, allergi
og eksem.

• Forskerene gav svar på en del problemstillinger vi
hadde mottatt fra kolleger.

• Lærerrikt å møte leger med spesialistkompetanse,
men det hadde likevel vært ønskelig med flere fagli-
ge innspill fra stipendiatene i PACT-studien.

Nyhetsbrevet FRISKE BARN
Kontaktpersonen gav ut tre nyhetsbrev, for å øke felles
kunnskap om astma, allergi og eksem. Vi fikk god
hjelp av prosjektkoordinator og barnelege i PACT i
dette arbeidet.
Hovedinnhold i nyhetsbrevene:
• Praktisk informasjon om kontaktpersonenes arbeid.
• Svar på spørsmål fra kolleger. Svarene er kvalitets-

sikret av fagmiljøet.
• Aktuell faktakunnskap / forskningsbasert kunn-

skap om astma, allergi (helsefremmende og fore-
byggende)

• Praktiske råd, tips (årstidsrelatert.)
• Informasjon fra PACT-studien, relatert til interven-

sjonstemaene.

Erfaring fra arbeidet med nyhetsbrev:
• Det har vært arbeidssomt å kvalitetssikre faglig inn-

hold. Ikke alltid enighet i fagmiljøet om hva som er
fasiten ...

• Nyhetsbrevene har skapt debatt og det er flott!
• Fare for at skriflig materiale av denne typen druk-

ner i papirbunken  ...?
• Kontaktpersonene håper likevel at nyhetsbrevene er

nyttige, og at de kan brukes som ”oppslagsverk” på
helsestasjon og legesenter ...

Konklusjon:
• Det har vært en lærerrik og motiverende prosess å

få innblikk i hva som kan styrke barns forsvar mot
allergisk sykdom, og hva forskning sier om forebyg-
ging.

• Lærerrikt og nødvendig å samarbeide med leger om
fagutvikling.

• Lærerrikt og nødvendig å samarbeide med bruker-
organisasjon

• Nødvendig å få avsatt tid. Flott å få jobbe ”byover-
gripende.”

• Kontaktpersonene har tro på at arbeidsmetoden har
overføringsverdi til andre fagområder.

• Arbeidsmåten krever formell forankring. Kan ikke
bare baseres på ildsjeler!
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Ungdommen er en fantastisk tid.
Så synd at den kastes bort på de unge.

Georg Bernard Shaw
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Hensikten med dette studiet i ammeveiledning er å
gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt dag-
lige arbeid er i kontakt med ammende mødre. 

Studiet dekker de fagområdene som er aktuelle ved
ammeveiledning gjennom hele ammeperioden.
Kunnskapen skal bygge på forskningsbasert teori
og praksis.

Målgruppen er blant annet helsesøstre, jordmødre,
barnepleiere, sykepleiere, leger og ernæringsfysio-
loger.

Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og er et
deltidsstudium over to semester.

Opptak kan søkes på bakgrunn av studiekompe-
tanse eller realkompetanse samt minst 500 timers
dokumentert ammeveiledningspraksis.

For mer informasjon se 
www.rikshospitalet.no/ammesenteret 
eller ring: Tine Greve tlf. 23075401 
Mail til: tine.greve@rikshospitalet.no 

Søknadsfrist: 22. mai 2006
Antall studieplasser: 50 
Studiestart: august 2006
Pris: Ca. 5750 kr. inkl. ”Kompendium for Videreut-
danning i ammeveiledning”
Eksamen: Mai 2007 i Oslo

Nasjonalt kompetansesenter for amming 
i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilbyr

VIDEREUTDANNING I AMMEVEILEDNING

Valgkomiteen er i gang med rekrutteringsarbei-
det, og forbereder valget som skal skje på general-
forsamlingen i Sarpsborg onsdag den 26. april
2006.

Situasjonen for styret i LaH 2005/2006 er føl-
gende:
Leder: Astrid Grydeland Ersvik Ikke på valg

Styremedlemmer:
Anita Skjellerud Ikke på valg
Unni Tranaas Vannebo På valg – stiller  

til gjenvalg
Kjerstin Møllebakken Ikke på valg
Reidun Fagervik Ikke på valg

Varamedlemmer (i rekkefølge):
Sonja Edvardsen På valg – stiller ikke til gjenvalg

Marianne Vollen 
Westerhus På valg – stiller ikke til gjenvalg
Kari Esaiassen På valg – stiller ikke til gjenvalg

Ved valg av henholdsvis styremedlemmer og va-
ramedlemmer, er det slik at alle kandidater stiller
til verv i styret. Ved første valgrunde (avstem-
ning) er det de/den som får flest stemmer som
blir styremedlem(mer) for 2 år. Ved andre valg-
runde (avstemming) rangeres varamedlemmene
etter antall stemmer ( varamedlemmer velges for 1
år). Første varamedlem møter fast i styret. Styret
konstituerer seg selv.

For å kunne overholde gjeldende frister, trenger vi
forslag til kandidater så snart som mulig og senest
innen 15. februar 2006. 

Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen v/
Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3, 3057 Solberg-
elva. 
e-post: 
randi.benjaminsen@nedre-eiker.kommune.no

Informasjon fra valgkomiteen
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Svanhild Saxhaug
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– et tiltak som er integrert i Barne- og familietjenes-
ten Tiltak /Midtbyen, Trondheim

– er byomfattende
– kontorlokaler ved Midtbyen helsestasjon

Mål
– forebygge rusmisbruk som kan skade det ventende

barnet
– forebygge rusmisbruk som kan skade den gravide

selv
– stimulere til rusfritt oppvekstmiljø
– styrke mors omsorgsevne

Målgruppe
Gravide med
– høyt alkoholforbruk
– høyt forbruk av vanedannende medikamenter
– bruk av narkotika
– blandingsmisbruk
– tilknytning til eller lever i et rusmiljø
– tidligere misbruk av rusmidler

Ved mistanke om, eller ved erkjent rusmiddelproblem
skal den gravide henvises til Tiltaket for gravide rusmid-
delmisbrukere og deres barn. Dette tiltaket har ansvar for
å igangsette tiltak overfor gravide rusmiddelmisbru-
kere og koordinere nødvendig samarbeid med andre
hjelpeinstanser i første og andre linje tjenesten.

Vi er et team med jordmor Kirsti Bakke, helsesøster
/psykiatrisk sykepleier Guri Giæver Evensen, barne-
vernspedagog/familieveileder Torill Wiggen og psy-
kiatrisk sykepleier og leder for ”Tiltaket” Svanhild
Saxhaug.
Vi kan gi hjelp til mor gjennom hele svangerskapet og
fortsette hjelpen knyttet til den rutinemessige oppføl-
ging av mor og barn etter fødsel. I samråd med mor
avgjør vi og evt. samarbeidspartnere hvor lenge opp-
følgingen skal vedlikeholdes.

Vi er et forebyggende tiltak som 
– bygger på frivillighet
– gir individuelt tilpasset oppfølging
– fokuserer på ressurser og mestring hos mor
– satser på tverrfaglig samarbeid

Innhold i vårt arbeid med målgruppen
Å arbeide med gravide kvinner med rus- og rusrelater-
te problemer er en utfordrende prosess.
Det handler bl.a. om å motivere de fremtidige mø-

drene til å ta i mot hjelp som skal vare i lang tid frem-
over. Når en rusmiddelmisbruker blir gravid har hun
en ekstra god motivasjon for å slutte å ruse seg, og det
blir vår utfordring å ta vare på den motivasjonen. For
at vi skal kunne lykkes i motiveringsarbeidet må vi
kunne se kvinnens iboende ressurser og muligheter,
og være lydhør for både ønsker og drømmer.

Når disse fremtidige mødrene er blitt henvist til vårt
forsterkede tiltak har de som regel erkjent et tidligere
eller fortsatt pågående rusmisbruk, men vi møter også
de som sier at de ikke har noe problem. De fleste vet,
men vi må presisere, at fortsetter de å ruse seg, så set-
ter de barnets helse og utvikling i fare. Vi må sammen
med disse kvinnene skape en felles forståelse slik at de
forstår sin egen situasjon på alvor. For gravide rusmid-
delmisbrukere er det ikke alltid like lett å holde seg
rusfri selv om de veldig gjerne ønsker det. Det er der-
for viktig at vi som hjelpere gir hjelp og støtte slik at de
slipper slike nederlag. Tett oppfølging med både om-
sorg og kontroll er derfor nødvendig. En tett oppføl-
ging skaper gode relasjoner mellom den gravide og
hjelper, og blir et godt grunnlag for videre oppfølging
når barnet blir født.

I noen tilfeller kan det hende at vi ikke lykkes med
denne tilnærmingen. Dersom noen ikke kan ta valg
som er det beste for seg selv og barnet må vi som hjel-
pere bidra med at de kommer til behandling, om nød-
vendig gjennom tvangsbestemmelsen i Lov om sos.tje-
nester 6-2a.

I det forebyggende arbeid som vi gjør legges det vekt
på å trygge mors rusfrihet og øke mors forutsetninger
for å ta vare på barnet. I dette arbeidet er ruskontrollen
et reelt virkemiddel i tillegg til regelmessige samtaler,
hvor innhold bl. a. er endringsarbeid, informasjon, be-
visstgjøring og ikke minst foreldreforberedende ar-
beid. Vi legger også vekt på nettverksarbeid og hjelper
til med problemer omkring økonomi og bolig. Det er
derfor viktig med et godt etablert samarbeid på tvers
av etater,forvaltningsnivåer og profesjoner.

Våre brukere har gjennom årenes løp fått god hjelp i
en vanskelig tid, både i svangerskapet og når de har
blitt foreldre. Av erfaring vet vi likevel at noen "sprek-
ker"og at noen også mister omsorgen for sine barn. For
at dette ikke skal skje må vi som arbeider med disse
fremtidige mødrene, hjelpe dem å se langsiktig i for-
hold til de utfordringene de står overfor. Vi må hjelpe
dem til å bygge opp selvtillit og få dem til å forstå at
de er verdifulle mennesker. Vi må sørge for at de blir
sett,forstått og anerkjent. Vi vil at disse mødrene skal

Tiltaket for gravide rusmiddelmisbrukere
og deres barn



bli trygge og sterke. Å bli "gode nok"foreldre krever at
noen grunnleggende behov dekkes tidlig i livet. Det
gjelder behovet for kjærlighet,omsorg,trygghet og kon-
tinuitet. Det er også viktig at barna får relativt stabile
voksne å knytte seg til. Mange av de som kommer til
oss på helsestasjonen og som står overfor kommende
omsorgsoppgaver har manglet følelsesmessig omsorg i
egen oppvekst, og vi må derfor være ekstra oppmerk-
somme på hvordan de klarer å leve seg inn i og gi om-
sorg og varme til egne barn. Vi har eksempler på at
kvinner har henvendt seg til oss, uten å bli henvist, for
å få hjelp til å bli rusfrie, fordi de ikke ønsker at deres
barn skal oppleve det samme som de selv opplevde
som barn. I tillegg til å bli rusfrie trenger de også hjelp
til å bli omsorgspersoner. Kvinner som selv kommer
fra misbrukerhjem mangler ofte erfaringer og rolle-
modeller for hvordan god omsorg skal ivaretas. For
noen av disse kvinnene kan vi være rollemodeller og
påvirke i god retning. Vi kan dele tanker og refleksjo-
ner og vise hvordan man forholder seg til følelser og
konflikter. I vårt arbeid legger vi vekt på opplæring i
det å bli foreldre og ikke minst på relasjonene mellom
mor og barn. Det er ikke alltid vi møter barnefar på
helsestasjonen. Dersom mor ønsker et samliv med bar-
nefar og om vi ser at det kan være positivt, ønsker vi
på et tidlig tidspunkt at han blir inkludert og involvert
både når det gjelder holdningsskapende arbeid i for-
hold til rus, foreldreforberedelse og i forhold til støtte
og veiledning på foreldrefunksjoner.

Som nevnt tidligere legger vi vekt på nettverksarbeid.
For mange av våre brukere kan nettverket være lite og
problemfylt. Noen kommer rett fra et rusmiljø og nett-
verket består kun av personer som ruser seg. For disse
blir ønsket om rusfrihet mer komplisert. Vår oppgave
blir derfor å være målrettet i rusforebyggende arbeid,
vi må starte tidlig i svangerskapet og fortsette med tett
oppfølging i mange år. Når den gravide kvinnen kom-
mer til oss første gang kan den holdningen vi møter
dem med være avgjørende for videre oppfølging. Et
vellykket første møte kan danne grunnlaget for en god
relasjon for videre samarbeid.

Vi erfarer at de fleste greier å slutte med rusmidler når
de blir gravide, og mange opplever en ny mening med
livet når de blir mødre. Likevel ser vi at noen er sår-
bare og takler lite motstand. Noen begynner å ruse seg
når de møter ensomhet, dårlig økonomi og når barna
ikke trenger dem hele tiden. Vi prøver fortsatt å hjelpe
disse familiene, og noen ganger greier vi å korrigere
retning, men i de tilfeller vi ikke lykkes er det godt å
vite at vi greide å holde dem rusfrie under svangerska-
pet slik at barna ikke ble skadet.

Vi har mange bevis på at møtet med helsestasjonens
forsterkede tiltak har ført til en positiv endring, slik at
ansvaret de påtar seg med å bli foreldre har gjort at
prioriteringene har blitt til fordel for barna.
Som nevnt innledningsvis er målet vårt å styrke mors
omsorgsevne og stimulere til et rusfritt oppvekstmiljø
for barna. For å få til det er det nødvendig med tett

oppfølging. Denne oppfølgingen starter allerede mens
mor er gravid, gjennom svangerskapskurs og fortsetter
med barselgrupper etter barnet er født. Kontinuiteten
i oppfølgingen som helsesøster og familieveileder
(barnevernspedagog) ivaretar er betydningsfull. I til-
legg til rutinemessige helsestasjonsundersøkelser blir
også mor og barn fulgt opp av helsesøster og familie-
veileder gjennom hjemmebesøk og andre aktiviteter
hvor fokus bl.a. er samspill mellom mor og barn og ge-
nerelt familiearbeid. Mange familier har liten struktur
i hverdagen og familieveilederen kan være sammen
med og veilede i dagligdagse situasjoner som måltider,
stell, renhold, lek inne og ute m.m.
Helsesøster setter av ca. en time på konsultasjonene og
har oftere kontakt enn ved vanlig helsestasjonsarbeide,
det er også ofte avtalte hjemmebesøk.
Familiene har anledning til å komme innom helsesta-
sjonen når de ønsker det og hvis en av oss er tilstede
gir vi mulighet for kortere eller lengre prat. Det kan
være spørsmål mor har om barnet, om egen livssitua-
sjon, eller hun har klippet seg og har lyst å vise fram
sitt nye ”jeg” osv.

Familieveilederens arbeid er også rettet inn mot sosiale
aktiviteter både individuelt og i grupper. Vi arrangerer
varierte kultur- og miljøtiltak, som for eksempel baby-
svømming, turer i skog og mark både sommer og vin-
ter, bibliotek- og kafebesøk, juleverksted, julebord og
juletrefest hvor også besteforeldre og event. andre
slektninger kan delta. Mange av disse mødrene/fami-
liene er fattige på tradisjoner og normale voksen/barn
aktiviteter og vi ser at det er behov for rollemodeller
og ikke minst gode opplevelser. Fellesaktivitetene bi-
drar til å bygge nettverk både for barn og voksne.

Torill, Guri og Svanhild har mobiltelefon og mødrene
kan ta kontakt med oss utenom arbeidstid. Vi har nå
hatt det slik i flere år uten å ha opplevd at det har blitt
misbrukt. Som nevnt tidligere mangler mange av mø-
drene våre et positivt og godt nettverk og da føles det
trygt å ta en telefon til en av oss de kjenner og stoler
på, det kan være barnet har feber, ”hva skal jeg gjøre?”
Kjæresten kommer ruset hjem, ”hva gjør jeg nå?”, osv.

Det er viktig å erkjenne at vi i ”Tiltaket”på helsestasjo-
nen ikke kan bidra med all den bistand disse famili-
ene trenger. Det er også en illusjon å tro at en kan lage
særtiltak som kan dekke deres behov. De har sammen-
satte behov som krever løsninger fra ulike forvalt-
ningsnivå. Tverrfaglig arbeid er derfor nødvendig for
å nå målene vi har satt oss. Gode tverrfaglige an-
svarsgrupper, hvor mor/familien selv er ansvarlig, er
en målrettet arbeidsmetode. Denne formen for møte-
virksomhet gir mor/familien både engasjement og
trygghet.
Det er derfor viktig å presisere til slutt, ut fra erfaring,
at det er nødvendig med et forpliktende tverrfaglig og
tverretatlig samarbeid hvor felles mål er å hjelpe 
mødrene/familiene slik at barna får rimelig gode opp-
vekstforhold.
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Familien er grunnstammen i ethvert samfunn.
”Det trengs en hel landsby til å oppdra barn,”
heter det, og Home-Start Familiekontakten øn-
sker å bidra til dette.

Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøt-
teprogram utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Til-
budet retter seg mot småbarnsfamilier med minst ett
barn under skolealder.
• Hjelpen ytes av familiekontakter (frivillige)  to-fire

timer pr. uke i familiens eget hjem.
• Familiekontakten må gjennomgå et forberedelses-

kurs på 30 timer.
• HSF fokuserer på muligheter og ressurser i  famili-

en, arbeider sammen med familien, og oppmuntrer
til utvidelse av eget nettverk.

• Ideen bak HSF er at familien har behov for en  like-
verdig person som selv har foreldreerfaring, og som
kan dele sorger og gleder.

• Det er familien som selv definerer hva de  trenger
støtte til.

Hvorfor trenger barnefamilier Home-Start
Familiekontakten?
Alle mennesker ønsker å klare seg selv, men underveis
i livet kan det oppstå situasjoner hvor vi har behov for
hjelp i hverdagen.
• Vi flytter oftere enn før, og det er sårbart å  miste fa-

milie og venner som er stammen i nettverket vårt.
Det kan medføre isolasjon og ensomhet.

• Problemer kan lett oppstå i omsorgen for små  barn,
og vi vet at foreldre er den aller viktigste personen i
et barns liv. Da er det viktig å gi den støtte som for-
eldre trenger i en  viss periode av livet.

• Sykdom i familien kan utløse en krise, enten det  er
barn eller foreldre det gjelder.

• Familier med funksjonshemmede, syke eller meget
urolige barn kan ha behov for HSF.

Norges første avdeling ble etablert i Trondheim i 1995,
etter at en gruppe fagpersoner innen barnevernet var
på studietur til England og møtte grunnleggeren Mar-
garet Harrison. I dag er det 23 avdelinger i landet, og
det nasjonale kontoret ligger i Oslo. Midler til drift av
det nasjonale kontoret kommer fra Barne- og familie-
departementet.

Nasjonal kontors arbeidsoppgaver er å:
• Markedsføre Home-Start Familiekontakten til hele

landet.
• Veilede eksisterende avdelinger i tråd med prinsip-

per som er like i hele verden.

• Skape gode nettverk og avholde samlinger for hele
landet.

• Være aktiv i det internasjonale nettverket.

Organisering
• Home- Start Familiekontakten blir organisert lokalt.
• Hver avdeling har en lønnet koordinator som har

relevant utdanning og erfaring.
• Koordinator skal rekruttere, holde kurs og veilede

familiekontaktene.
• Koordinator skal markedsføre tilbudet lokalt og

opparbeide naturlige samarbeidspartnere.
• Koordinator skal koble familiene sammen med fa-

miliekontaktene.
• Hver avdeling har eget styre/ressursgruppe.

Home-Start ble grunnlagt i England i 1973 av Margaret
Harrison. Senere så folk også utenfor de britiske  øyer
hvilken positiv effekt Home-Start hadde på småbarns-
familier. Dermed vokste det frem Home-Start avde-
linger over hele verden.

I dag finnes det avdelinger i Australia, Canada, Hellas,
Irland, Israel, Kenya, Malta, Nederland, Norge, Russ-
land, Storbritania, Sør-Afrika, Tsjekkia, Latvia, Li-
tauen, Uganda og Ungarn. I 2006 starter Danmark og
det er stadig nye land som er interessert i oppstart av
Home-Start.

Hvert annet år avholdes det en kongress hvor landene
som benytter Home-Start møtes for å kvalitetssikre vi-
dere arbeid.
– foreldre hjelper foreldre! – å være forelder er
ikke alltid like lett ...

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i
hjemmet.
Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi
mestrer hverdagen bedre.

”Å vite at hun ville besøke meg fikk meg til å 
komme gjennom dagene ...”

Home-Start Familiekontakten bygger på selvtil-
lit og selvstendighet og kan tilby:
• et menneske å snakke med som deler dine gleder og

sorger 
• en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring

fra arbeid med barn 
• praktisk hjelp 
• en pustepause i hverdagen 
• besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer 

– Gi foreldre en hjelpende hånd!
Hva er Home-Start Familiekontakten?



• hyggelig samvær med andre familier 
• fortrolighet og taushetsplikt 

Hvilke familier kan få hjelp?
• med minst ett barn under skolealder 
• ønsker selv en familiekontakt 
• mangler familie eller andre støttespillere og/eller

trenger råd i oppdragelsen av barn 
• med syke barn eller sykdom i nærmeste familie 

Kan jeg stole på familiekontakten?
• alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennom-

føre 30 timers forberedelseskurs 

• koordinator velger din familiekontakt ut fra dine
ønsker og behov 

• du kan når som helst avslutte besøkene, tilbudet
skal være frivillig fra alle parter 

• taushetsplikten er viktig 

”Familiekontakten hjalp meg til å glemme mine
bekymringer for en stund...”

”Å søke hjelp er intet svakhetstegn. Det er å vise styrke.
I alle mennesker finnes en kjerne av redsel, usikkerhet og
sorg.
Å våge å erkjenne dette er et tegn på sunnhet.
Den som stadig holder masken er egentlig i faresonen ...”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Guri Giæver Evensen, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Den første HSF avdeling i Norge ble startet opp i
Trondheim i 1995. Dagens leder Inger Johanne Seland
har vært med fra 1997.
I Trondheim er driften et samarbeid mellom Trond-
heim kommune og Kirkens bymisjon og sistnevnte er
driftsansvarlig.

HSF har to 100 % stillinger lønnet av Trondheim kom-
mune. Inger Johanne forteller at de opplever å ha et
godt samarbeid med kommunen.
Med statlige prosjektmidler har de nå fått en 60 % stil-
ling med tre års varighet.
De ønsker spesielt å gi et tilbud for kronisk syke og
funksjonshemmede barn. Tidligere har de også gitt
hjelp til slike familier, men med ekstra midler kan de
bruke mer tid bla. på opplysning og informasjonsar-
beidet.

HSF har lokaler i Trondheim sentrum, Dronningens
gt. 50. De holder til i et av Trondheims koselige gamle
trehus, hvor flere av Kirkens Bymisjons aktiviteter
foregår, men det er dårlig med plass og de håper å få
annet sentralt tilholdssted om ca. ett år.

I ”disse travle tider” hvor en stadig hører om at hver
og en av oss har nok med seg selv og sitt undrer jeg
meg over hvor enkelt det er å få tak i frivillige?
Inger Johanne forteller at opp gjennom årene har det
vært perioder hvor det har vært vanskelig med rekrut-
tering, men Home-Start Familiekontakten har etter-
hvert blitt mere kjent og nå går det nesten av seg selv.
Det ligger ute brosjyrer og to ganger i året, når det ar-
rangeres kurs, er det annonse i lokalavisen. De har nå

vel 70 frivillige. Ikke alle er i aktiv tjeneste, det kan
være forskjellige grunner til at den frivillige har permi-
sjon i kortere eller lengre tid. Inger Johanne skryter av
familiekontaktene som hun opplever som stabile og
flotte!
Hva med menn? Det har ikke vært mange, men på sis-
te kurs som ble arrangert seinhøsten 2005 deltok fire
menn!

Før de frivillige blir med på kurs har hver enkelt en
personlig samtale med en på HSF. På den måten og
gjennom det 30 timer lange kurset blir HSF så godt
kjent med hver enkelt frivillig at det skal bli enklere å
koble den frivillige opp mot en familie. Det er viktig at
begge parter opplever at ”de finner tonen”.

Hvem er det som rekrutterer familier?
Familier kan selv ta kontakt, noen henvendelser kom-
mer fra barnevern og sosialkontor, men det er spesielt
helsesøstrene som kontakter Home-Start Familiekon-
takten når de har familier de mener kan nyttiggjøre
seg tilbudet.

Det er et viktig prinsipp at det er familien selv som
skal definere hvilket behov de har for hjelp. Ved første
hjemmebesøk, etter at en familie er henvist HSF, blir
en enig om hvilken hjelp familien mener at de trenger
og utfra det kobles det på en frivillig en mener vil
”matche”.
Når helsesøster er den som har bedt om hjelp til famili-
en blir det mellom HSF og familien avtalt om helsesøs-
ter skal involveres i familiearbeidet og i så fall på hvil-
ken måte. Uansett så får helsesøster beskjed når famili-
ekontakten er avsluttet.

HSF i Trondheim har også arrangert kurs for potensi-
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En samtale med Inger Johanne Seland, leder av Home-Start
Familiekontakten i Trondheim (HSF)
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elle barnevakter og har en liste som stadig oppdateres.
Denne kan hvem som helst få tak i og ringe for å bestil-
le barnevakt. Dette er en tjeneste som familien må be-
tale et minimumbeløp for pr. time.
Det er ikke HSF sitt ansvar å følge opp disse kontak-
tene, men den som har behov for barnevakt vet da at
vedkommende har hatt et 6 timers kurs og er egnet for
barnevakt.

En ettermiddag i måneden fra kl 16 til 18 er det tilbud
om fellesmiddag for foreldrekontakten og familene.

HSF i Trondheim har også hatt ”byttering” av leker og
klær. Dette er nå avviklet på grunn av blant annet
mangel på lagringsplass.
”Trofast” er i startgropa, det skal bli et avlastningstil-
bud primært for enslige. Det vil være på ettermiddag,
kveld og helg. Når det er kommet i gang vil det bli
skrevet mere om det i et senere Helsesøsterblad.

Det har den siste tiden vært medieoppslag om
bruk av Airex-matter på blant annet helsestasjone-
ne. Bakgrunnen for dette, er at Statens Forurens-
ningstilsyn (SFT) har funnet såkalte ftalater i disse
mattene. Ftalater er en gruppe kjemiske stoffer som
blant annet brukes for å mykgjøre PVC-plast. De
lekker ut til omgivelsene fra produkter, både når
de suges/tygges på og etter at de er kastet. Flere
av stoffene kan gi fosterskader, skade forplant-
ningsevnen og miljøet.

SFT skriver på sine nettsider:
En undersøkelse av Airex gymmatte viste et innhold på
40 prosent ftalater. Det er forbudt å markedsføre gym-
nastikkmatter som inneholder ftalater som leke-/krabbe-
matter for babyer og småbarn, fordi disse omfattes av
forbudet mot ftalater. Mattene kan selges og markedsfø-
res til andre brukergrupper, men da må butikkene infor-
mere forbrukerne om at mattene inneholder ftalater og
at de derfor ikke er egnet som leke-/krabbematter for ba-
byer og småbarn.

I praksis er mattene ikke anbefalt til barn under 3
år. I følge produsenten Tress er det imidlertid ing-
en fare ved begrenset bruk som på helsestasjonen
eller hos fysioterapeut, så lenge man tilser at små
barn ikke biter, tygger eller slikker på mattene.
Helsestasjoner bør ikke formidle salg av eller mar-
kedsføre denne type matter til bruk for barn under
3 år (se for øvrig NSF’s retningslinjer for samarbeid
med kommersielle aktører annet sted i bladet).
LaH har kontaktet SFT og bedt om helt klare anbe-
falinger vedr. dette, men ikke mottatt svar enda.
Når vi får svar, legges det ut på våre nettsider.

Informasjon og anbefalinger fra SFT, PR.09.02.06:
Forbudet mot ftalater gjelder produkter som er be-
regnet til de minste barna. Forbudet er såkalt risi-
kobasert, dvs at det er mest sannsynlig at det er de
minste barna som blir mest eksponert fordi de liker
å suge/tygge på ting. Ved normalt bruk av en
gymnastikkmatte vil barna ofte ha klær på og/eller
et teppe el l mellom seg og matten. Det betyr at
barnet ikke kommer i direkte kontakt med matten
og da er det liten risiko for at barnet skal få i seg
ftalater. For å redusere risiko for eksponering
(v/suging/tygging på matta) bør man holde opp-
syn med barna under lek/trening på matta

Ftalater har ingen akutte skadevirkninger men er
skadelige på lang sikt. EU bruker derfor føre-var
prinsippet i forbudet mot ftalater i småbarnspro-
dukter for å redusere barns eksponering for helse-
farlige kjemikalier så mye som mulig. 

Hvis matten allerede er i hus (hos foreldre eller på
helsestasjonen), så har vi ikke anbefalt å bytte den
ut. Den kan gjerne brukes, men ta de forholdsre-
glene som er nevnt over. Hvis man skal anskaffe
en ny matte, så anbefaler vi at derefør innkjøp stil-
ler krav til informasjon fra leverandør om evt. inn-
hold av helse- og miljøskadelige stoffer i matten.
Produktkontrolloven § 10 gir forbrukerne rett til
informasjon, se PK-loven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19760611-079.html

Se også Miljøstatus for mer info om ftalater:
http://www.miljostatus.no/templates/
PageWithRightListing____2839.aspxm.

INFO FRA LAH-STYRET
vedrørende Airex-matter på helsestasjonen
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–––––––––––––––––––––––––
Hilsen Jorunn Lervik, 
helsesøster og folkehelse-
rådgiver hos Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag

–––––––––––––––––––––––––

Jeg ønsker gjennom denne artikkelen eller beskrivelsen
å komme med noen tanker/betraktninger i forhold til
hvordan jeg ser på de oppgaver og roller som helsesta-
sjonen og skolehelsetjenesten har opp i mot den Nasjo-
nale satsningen omkring Folkehelse.

Jeg bygger mine synspunkter i denne beskrivelsen fra
egne erfaringer fra å jobbe i Staten. Jeg var ferdig hel-
sesøster i 1993 og jobbet fra da av i Trondheim kom-
mune, Saupstad distrikt som helsesøster frem til 1998.
Fra 1998 har jeg jobbet som fylkessykepleier, og fra
2000 som folkehelserådgiver hos henholdsvis Fylkesle-
gen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

I juni 2003 fikk vi i Norge en egen Stortingsmelding
om helsefremmende og forebyggende arbeid, Stor-
tingsmelding nr 16, "Resept for et sunnere Norge" –
"Folkehelsemeldinga". Gjennom dette dokumentet har
våre sentrale politikere gitt svært viktige signaler på at
vi i årene fremover skal sette det forebyggende og hel-
sefremmende arbeid på dagsorden. Meldingen fikk
bred tilslutning i Stortinget, hvorav det under denne
stortingsbehandlingen ble besluttet at det skulle lages
en egen Nasjonal Handligsplan for fysisk aktivitet.
Dette arbeidet ble startet umiddelbart, og høsten 2004
fikk vi også en egen Handlingsplan for fysisk aktivitet.
Disse dokumentene til sammen legger klare føringer
på hvilke områder som skal prioriteres de kommende
år her til lands innen det forebyggende og helsefrem-
mende arbeid. Barn og unge er en særlig prioritert
målgruppe i denne sammenheng. Parallelt med disse
føringer gjennom Stortingsmelding nr 16, og Hand-
lingsplanen for fysisk aktivitet er det og gjennom div
rundskriv, handlingsplaner og andre dokumenter lagt
føringer på styrkingen av folkehelsearbeidet gjennom

Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det mest sen-
trale dokumentet når det gjelder barn og unge i den
sammenheng er Regjeringens strategiplan for barn og
unges psykiske helse, hvor til sammen 8 departemen-
ter har tilsluttet seg denne satsningen.

I tillegg til de overnevnte dokumenter har vi også fått
en ny Veileder til forskrift av 3. april 2003 for Kommu-
nenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helse-
stasjonen og skolehelsetjenesten. I 2004 fikk vi nye ret-
ningslinjer for svangerskapsomsorgen og Handlings-
planen for forebygging av uønskede svangerskap og
abort fortsetter. Arbeidet i Departementet har startet i
forhold til Handlingsplan for ernæring, samt at en
strategiplan for det tobakksforebyggende arbeid fore-
ligger våren 2006. I tillegg til dette, er det også fra an-
dre departementer som Kunnskapsdepartementet og
Barne- og likestillingsdepartementet de senere år kom-
met en rekke sentrale dokumenter som bør ses inn i en
sammenheng med føringer gitt fra helsemyndighe-
tene.

Dette til sammen bidrar til at vi i dag har klare politis-
ke føringer på at vi skal prioritere barn og unge sær-
skilt i forebyggende sammenheng, og en viktig strategi
i denne sammenheng er at vi sammen skal bli bedre til
å samordne tjenestene og tilstrebe en mer helhetlig
tenkning og aktivitet.

I St. meld. nr 16, Resept for et sunnere Norge (Folke-
helsemeldinga) er det overordnede mål at alle nivå og
etater i helsetjenesten skal bli bedre på å rette en økt
målrettet forebyggende innsats inn på de områder vi i
dag har dokumentert kunnskap om som forårsaker
våre livsstilsykdommer, i all hovedsak i voksen alder.
Dette er sykdommer som er relatert til tobakk, ernæ-
ring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse. Videre skal
helsetjenesten bidra til å styrke befolkningens egne
ressurser, slik at befolkningen selv tar de riktige og
sunne valg som fremmer god livskvalitet og god helse.
Helsetjenesten skal også bli bedre til å bidra med sin
kunnskap fra sitt "repareringsarbeid", slik at andre
viktige kommunale innstanser kan trekke dette inn
som vesentlige områder når tiltak skal iverksettes for
befolkningen i kommunen. Gjennom føringer i Stor-
tingsmeldingen skal vi i helsetjenesten alle bli bedre til
å gi de riktige råd ut i fra den kunnskap vi har
gjennom blant annet forskning, den såkalte kunn-
skapsbaserte praksis.

Helsestasjonens – og skolehelse-
tjenestens rolle og oppgaver i 

kommunenes fremtidige folkehelsearbeid
– noen tanker om organisering og ledelse



Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herav svanger-
skapsomsorgen, er i dag små deltjenester i kommu-
nenes helsetjenestesammenheng. Til tross for at denne
tjenesten møter nesten hele barnebefolkningen i kom-
munen, er min erfaring at denne tjenesten ofte er en
svært lite "synlig" helsetjeneste på kommunenes orga-
nisasjonskart. Legetjeneste, fysioterapitjeneste og pleie-
og omsorgstjeneste er ofte langt mer "synbar" på dette
kartet. Tjenestene har fortsatt små stillingsandeler i
kommunene og det er ikke uvanlig at det kun er en
50% stilling 1- 2 dager pr. uke som helsesøster som
skal betjene skoler med 500 elever.

Det å bli "synlig" på organisasjonskartet, samt å tilstre-
be en synliggjøring av gode tall og statistikker som be-
skriver tjenesten er ikke uvesentlig når kommunebud-
sjetter skal lages, og prioriteringer skal gjøres. Dette
vet vi fra andre tjenester – særlig ”reparasjonstjenes-
ter” innen somatikken. Det er dessverre her det i dag
brukes det meste av helsebudsjettet.

I 2000 gjennomførte alle landets Fylkesleger tilsyn med
skolehelsetjenesten. Dette var et landsomfattende til-
syn hvor en blant annet gikk inn og så på kommunens
oversikt over helsestatus for barn og unge. Det å ha en
slik oversikt, er et myndighetskrav i henhold til kom-
munehelsetjenesteloven. Ingen av våre kommuner i
Sør-Trøndelag hvor tilsynet ble gjennomført hadde sli-
ke oversikter, heller ikke var det mange kommuner i
de andre fylker i landet som hadde oversikt. Ved at sli-
ke oversikter finnes ville dette kunne fortelle noe om
hvor skoen trykker i forhold til barnebefolkningen i
kommunen. Dette er da ikke uvesentlig i forhold til å
planlegge tiltak som er relevant i forhold til barn og
unge, og særlig de utsatte. I tilegg ville slike oversik-
ter som er hjemlet i helselovgivningen i kommunen,
bidra til å synliggjøre overfor politisk og administra-
tivt nivå, samt andre tjenester for barn og unge, herav
og frivillige organisasjoner hvilke utfordringer en står
overfor. Dette er et helsetjenesteansvar å sørge for blir
synliggjort.

I folkehelsesammenheng sett fra mitt ståsted som fol-
kehelserådgiver har jeg sett at tydelig ledelse og poli-
tisk forankring, samt prioritering er viktige områder
om en lykkes eller ikke i det forebyggende arbeid. Det-
te er slik jeg ser det svært avgjørende i årene fremover
for at denne styrkingen som våre myndigheter ønsker
skal finne sted. Det at beslutninger tas fra ledelse om
hva og hvordan, samt hvem som skal gjøre hva i tje-
nesten tror jeg vil bidra til en tydeligere tjeneste. Hver
enkelt helsesøster bør ikke styre dette selv. Dersom vi
lykkes med dette vil vi kunne få en større gjennom-
slagskraft og gehør i kommunen for at dette er en tje-
neste som vil være viktig å prioritere. Vi må huske at
selve produktet vi selger er godt, og det er en stor
enighet blant både fagfolk og folk flest at barn og unge
er viktig.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten vet vi i dag

gjennom flere brukerundersøkelser er tjenester med
stor tillitt og god kvalitet. Dette er også et overordnet
Nasjonalt mål våre helsemyndigheter ønsker.

Vi vet at helsestasjonen- og skolehelsetjenesten har
stort arbeidspress med svært mange oppgaver som
skal gjøres. Dette betyr at også denne tjenesten blir
gjenstand for å måtte prioritere de viktigste oppgaver,
samt tilstrebe gode metoder for å nå frem med budska-
pet. I forhold til de områder St meld nr 16 har sagt vi i
årene fremover skal prioritere, vil det være nødven-
dig også innen denne tjenesten å sikre den beste kunn-
skap. Vi har i dag mye forskning og kunnskap om be-
tydningen av et riktig sammensatt kosthold for barn
og unge- her handler det mye om vekst og utvikling,
men og betydningen av mat for å fungere i en sosial
sammenheng. Videre vet vi at fysisk aktivitet i årene
med vekst og utvikling er viktig for sykdomsutvikling
i voksen alder, men og i forhold til konsentrasjon og
evne til læring i barneår. Gjennom VærRøykfri pro-
grammet som tilbys alle ungdomsskoler vet vi
gjennom gjentatte evalueringer at også dette program-
met virker. Færre starter røyking i videregående skole
som har deltatt i dette programmet. Alt dette vet vi
som helsepersonell også er forebyggende for den psy-
kiske helsa.

Gjennom mitt arbeid opplever jeg at helsetjenesten har
en kunnskap som andre lytter til. Det betyr at dersom
vi som helsesøstre sammen skal lykkes med den Statli-
ge satsningen innen det forebyggende arbeid som er
gitt oss, må vi i helsestasjonen- og skolehelsetjenesten
bli enda bedre til å bringe inn vår faktakunnskap rettet
mot systemnivå. Det vil si å bidra i de sammenheng-
er hvor planlegging på tvers av etater som jobber med
barn og unge foregår. Slike fora på tvers av etater hvor
ledere møtes for å planlegge tiltak sammen ser ut for
meg å mangle i mange kommuner. Ved å komme sam-
men i slike fora vil det kunne bidra til et større mang-
fold, og ikke minst ny kunnskap. Det er i dag svært
mange faggrupper som kan mye om barn og unge, og
det ser ut til at alle har mye å gjøre.

Jeg tror at helsestasjonen med dens ledelse kan greie å
bidra til å systematisere og synliggjøre det forebyg-
gende arbeid for barn og unge bedre enn det vi ser i
dag. Vi vet at tempo i arbeidslivet er det samme for
alle, og det betyr at vi også fra helsetjenesten sin side
kanskje må endre våre måter å jobbe på, og legge om
noen av våre gamle strategier. Dersom dette ikke
skjer tror jeg at vi vil kunne miste tillit, og at våre ar-
beidsoppgaver kan bli enda mer usynlige innen det
forebyggende arbeid, hvorav andre aktører kommer
inn og har mye kunnskap. Min erfaring fra folkehelse-
arbeidet i Sør-Trøndelag er at i kommunene er det til
sammen mye kunnskap om både fysisk aktivitet, kost-
hold, psykisk helse, tobakk og rus. Men at ofte mang-
ler helsekunnskapen inn i dette arbeidet.

Vi må som helsepersonell huske at vi ikke nødvendig-
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vis er best på forebyggende arbeid- her er min påstand
at andre etater, og ikke minst frivillige organisasjoner
kan mye, og gjør mye godt forebyggende arbeid. Der-
som en skal oppdage det må en tørre å bevege seg i
større grad på tvers av andre etater også på system-
nivå- og ikke bare når problemet har oppstått. Jeg tror
at dersom vi skal lykkes med å styrke dette arbeidet på
kommunalt nivå, må vi å endre noe på den måten vi
jobber, samt å bli bedre til å prioritere de oppgaver vi
er bedt om å satse på. Vi vil aldri greie å gjøre slikt ar-

beid alene, derfor blir det å bli enda bedre på å skape
allianse med andre aktører svært viktig. Dessuten vet
vi at når vi har et tydelig mål og fokus over tid, hvor
flere tar ansvar og snakker samme sak, så har dette ef-
fekt for adferdsendring. Dette vil ikke minst være ty-
delig for våre brukere.

Og til slutt, her handler det ikke om å være dårlig for å
bli bedre!
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”ei spesielt dyktig 4 årig jente som har tegnet mamma’n sin.”

Å være virkelig ydmyk er ikke et tegn
på svakhet. Hvis noen har løyet om deg
eller utnyttet deg, kan du bli fylt av all-
slags svar du kunne komme med, men
det trengs større styrke for å holde
munn.

Bear Heart

Du bør også tenke på noe hyggelig
mens du spiser, ikke lese om krig eller
tenke på de to siste dagenes problemer
som du fremdeles prøver å løse i ditt
eget sinn, eller på noen som du er på
kant med.

Bear Heart



Helsesøstre Nr. 1 – 2006

18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kristin Stav, Helsesøster og Familieterapeut
E-post: kristin1.stav@trondheim.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Med dette innlegget ønsker jeg å dele noen tanker med
dere fra min egen helsesøster og familieterapeut-histo-
rie. Kanskje kan den gi inspirasjon til videre refleksjon
rundt videreutvikling og mangfold av helsestasjon- og
skolehelsetjenesten.

Etter mer enn 20 år som helsesøster i Trondheim kom-
mune tok jeg videreutdanning i Familieterapi ved
HIST i 2003.
Tidligere har jeg bla. tatt videreutdanning i Barne - og
Ungdomsvern.
Bakgrunnen for at jeg prioriterte å ta disse videreut-
danningene var at jeg i mitt arbeid som helsesøster så
et stort behov for et lavterskel – familieterapitilbud til
barn og unge som strever, samt deres omsorgsperso-
ner og nettverk. Dette for å bidra til en positiv utvik-
ling før problemene ble for alvorlige og fastlåste.

Som helsesøster ønsket jeg mer kompetanse og mulig-
heter til en arbeidskontekst med tid til å imøtekomme
disse familienes behov. Tidspresset jeg opplevde som
helsesøster ga for lite rom til dette. Målet var å innlem-
me et familieterapitilbud i helsestasjon - og skolehelse-
tjenesten, et tiltak som er i tråd med Sosial- og helsedi-
rektoratets veileder; ”Kommunenes helsefremmende
og forebyggende arbeid i helsestasjons – og skolehelse-
tjenesten”, samt Trondheim kommunes; ”Plan for fol-
kehelsearbeidet for barn og unge 2006-2009”.
Paradoksalt nok fikk jeg ikke innvilget noen økono-
misk støtte fra Trondheim kommune til videreutdan-
ninga, jeg var visstnok den første helsesøster som søk-
te om dette i Trondheim. Må nevne, at jeg var den
eneste av 30 studenter på kullet som selv måtte betale
for 120 timer klinisk veiledning samt gjennomføre 50
% stilling/praksis i 2 år uten lønn.

Familiesenter

Svært mange kommuner i Norge har de senere år eta-
blert Familiesentre, der familieterapi er et sentralt til-
bud. Dette tilbudet er dokumentert å ha en god fore-
byggende effekt for familier med utsatte barn/ung-
dom. Randi Haugland ved RBUP Nord, Universitetet i
Tromsø, har gjennomført en evaluering av forsøk med
familiesenter i Norge 2002-2004. Denne vil bli publisert
i løpet av våren 2006.
Begrepet familiesenter brukes om en rekke forskjellige
tilbud. Dette er det behov for å rydde opp i. Helsedi-
rektoratet vil utarbeide krav til hva et Familiesenter
skal inneholde i løpet av 2005/2006. I Trondheim har

vi ikke noe etablert familiesenter, dersom en definerer
det som en samarbeidsarena for helsefremmende og
forebyggende virksomhet på flere fagområder og tje-
nestenivå. I 2006 ferdigstilles en ny stor helsestasjon
ved en barnehage i vår enhet.
Her er vi flere som ser muligheten til å etablere et fa-
miliesenter.

Et familieterapitilbud i støpeskjeen

Etter fullført videreutdanning i 2003 jobbet jeg et år i
en prosjektstilling før jeg fikk fast ansettelse i en ny-
opprettet 70 % stilling som familieterapeut i Trond-
heim kommune. Målet om å etablere et familieterapi-
tilbud ved vår enhet ble med dette innfridd. Trond-
heim kommune har i løpet av min helsesøsterkarriere
vært gjennom flere omorganiseringer, så vår enhet har
hatt mange forskjellige navn, ledere, geografiske gren-
ser og utfordringer. Jeg velger å ikke utdype Trond-
heim kommunes organisering nærmere her. Nå er hel-
sestasjon – og skolehelsetjenesten en del av ”Barne –
og Familietjenesten, Midtbyen, Tiltak”, og jeg opplever
at vi er inne i en positiv utvikling på mange områder.

Som familieterapeut har jeg fast tilholdssted på Dal-
gård helsestasjon 2-3 dager i uka og på Ila helsestasjon
1 dag i uka. Dette medfører at tilbudet er lett tilgjenge-
lig, et lavterskeltilbud.
I overkant av 50 nye familier pr år tar i mot tilbud om
familieterapeutiske samtaler. I disse familiene er det
vanligvis flere barn som blir delaktige i samtalene
sammen med sine omsorgspersoner. Samtidig fortset-
ter jeg samtalene med ca. 20-30 familier fra året før,
slik at jeg til enhver tid har samtaler med svært mange
familier.

Behovet for et familieterapitilbud med lav terskel til
brukerne ved vår enhet har vist seg å være stort, og jeg
ser mange muligheter og utfordringer i tida fremover
til å videreutvikle tilbudet til det beste for barn og
unge samt deres familier.

Tilbudet er gratis for brukerne og gis til familier med
problem relatert til barn og unge (0-20 år). Ren partera-
pi henvises til Familievernkontoret.
Problemstillingene er mange, familier som opplever
vansker i forhold til barn eller unge som atferdsvan-
sker, kommunikasjonsproblemer, utagering, ruspro-
blematikk, samspillvansker, problemer med forelder-
rollen, barn og unge i sorg og krise, foreldres samlivs-
brudd – ansvar og samvær, og barn og unge som har
vært utsatt for overgrep. Som helsesøster er dette også
problemstillinger en ofte møter.

Antall samtaler varierer fra 1-10 per familie, alt av-
hengig av familiens behov og problemenes alvorlighet.

Familieterapi i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
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Gjennomsnittet ligger på 4 samtaler før familiene opp-
lever egen mestring.
I samtalene avdekkes ofte større og mer alvorlige pro-
blemer, og viderehenvisning til andre instanser kan da
være nødvendig. Dette gjøres i samarbeid med for ek-
sempel familiens helsesøster.

Tilbudet begynner etter hvert å bli godt kjent av enhe-
tens brukere og mange tar direkte kontakt.
Ellers har jeg et nært og godt samarbeid spesielt med
enhetens helsesøstere som hyppig henviser familier til
tilbudet. Tiltak for øvrig, samt Forvaltning (barnevern)
henviser også familier.
For å ivareta et godt faglig tilbud samarbeider jeg med
Familievernkontoret og BUP, samt at jeg mottar hyp-
pig veiledning fra en fagperson med lang erfaring.

Det er også inspirerende å delta aktivt i ei lokal gruppe
i Familieterapiforeningen. Den 16. mars arrangerer vi
et helt nytt tilbud i Midt-Norge. Systemisk kafé i
Trondheim. Et åpent møtested med spennende pro-
gram for alle med interesse for familieterapifeltet.
Nærmere informasjon vil bli annonsert i Adresseavi-
sen og fagbladet, ”Fokus på familien”.

Selv med mange og gode samarbeidsrelasjoner arbei-
der jeg alene som familieterapeut.
Jobben er krevende og selvfølgelig blir jeg ofte berørt,
samtidig gir arbeidet utrolig mye glede tilbake, famili-
ene har mye visdom å dele og ved positiv utvikling er
de ofte rause med gode tilbakemeldinger.

Hvorfor familieterapi og hva er det?

Informasjonsbrosjyren jeg bruker sier følgende om til-
budets målsetting:
• Foreldre og eventuelle andre omsorgspersoner be-

visstgjøres på egne muligheter og ressurser
• Familien får styrket kompetanse til å mestre vanske-

lige livssituasjoner
• Det oppnås bedre kontakt og mer konstruktiv dia-

log mellom foreldre og barn
• Foreldre og andre i nettverket ser hva som fungerer

hensiktsmessig, slik at det skapes rom og mulighet
for endring i fastlåste situasjoner

Jeg arbeider ut ifra tanken om at foreldre er de viktig-
ste personene i barnas liv, og at møtet mellom mennes-
ker bygger på respekt og likeverd. Det som engang var
den beste løsningen i en situasjon, kan være uhensikts-
messig løsning nå. Fokus er på en ny forståelse av pro-
blemet som medfører nye løsninger og alternativer,
fremfor problemer og feil. Barn og unge opplever det
befriende å ikke lenger være syndebukk for familiens
og/eller nettverkets vanskeligheter.

Det gis tilbud om både familiesamtaler og individuelle
samtaler. I hovedsak har jeg familiesamtaler der barn
eller unge samt hele eller deler av familien deltar.
Noen ganger er det nødvendig med individuelle sam-
taler som et supplement.
Barn i familieterapi har ikke vært så sentralt som ven-
tet tidligere. Vi helsesøstere har mye erfaring og kom-
petanse fra samtaler med barn og unge, for oss er disse
samtalene helt naturlige. Familieterapeuter med annen

bakgrunn kan oppleve samtaler med barn tilstede som
vanskelig og fremmed. Barn og unge er velkommen,
også om de ikke sier noe, og det er viktig at det ikke
forventes at de skal prestere noe spesielt. Tilbudet er
frivillig, og dette understrekes også overfor barna. Min
erfaring er at barn og unge vet hva de trenger og øn-
sker seg av sine omsorgspersoner, og at de lett setter
ord på det de strever med, sine ønsker og behov. For-
eldre blir ofte positivt overrasket når de får barnets
tanker og meninger presentert i en ny kontekst.

Hva er viktig for å lykkes i familieterapeutiske samta-
ler med barn?
Her følger et prosentvis anslag presentert i faglittera-
tur:
- God arbeidsallianse (30 %)
- Individet og familiens egne ressurser (40 %)
- Teknikk og teori (15 %)
- Tro og håp med mer (15 %)

Teknikk og teori bidrar ifølge disse tallene med kun 15
% av effekten, men like fullt er de et svært nyttig hjel-
pemiddel. Teori kan hjelpe oss til å være kritiske til
egne handlinger, få innsikt i egne og andres normer og
verdier, utvide fortolkningsrammer, og forståelsen av
situasjoner som dermed gir oss et utvidet handlingsre-
portuar.

Familieterapeutfeltet er mangfoldig og bygger på
mange teorier og metoder.
Systemisk familieterapi er et sentralt begrep i arbeidet.
Kort forklart betyr dette å skape endring i subjektivt
opplevde problemer gjennom endring i relasjonene.
Reflekterende prosesser og Narrativ terapi er systemis-
ke teorier jeg finner svært nyttig å bruke i familiesam-
talene. Det vil bli alt for omfattende å beskrive de for-
skjellige teoriene i dette korte innlegget. Boka ”Famili-
en – Pluss én” av Håkon Hårtveit og Per Jensen, kan
anbefales dersom du ønsker en innføring i familiete-
rapi.

Jeg vil til slutt nevne noen fellestrekk for Systemisk fa-
milieterapi:
– Kommunikasjon og relasjoner skaper problemet og

løser det. Kommunikasjonen handler om både det vi
snakker om, og det vi ikke snakker om

– Terapeuten skal ha et uærbødig forhold til eksiste-
rende kunnskap

– Den terapeutiske samtalen er en felles undersøkelse
og utforsking ved hjelp av dialogen. Som en følge av
dette frigjøres nye ideer. Terapeuten er ikke eksper-
ten på familiens behov

– Nye ideer skaper ny forståelse og dermed mulighe-
ter for nye løsninger av problemet

Jeg er optimist med tanke på helsesøstrenes rolle i
fremtidens helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Forut-
settingen er at vi gis mulighet til å utvikle vår kompe-
tanse til å yte god kvalitativ tjeneste til aldersgruppen
0-20 år samt deres omsorgspersoner.
Mitt fokus på psykisk helsearbeid for barn, unge og
deres pårørende, er et av mange fagområder med
mange fremtidige utfordringer.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Aud Eli Dybdahl og Liv Trønnes, 
helsesøstre på Hallset helsestasjon i Trondheim
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På Hallset Helsestasjon har vi utvidet helsestasjonstil-
budet ved 2 1/2 års konsultasjonen

Grunnen til at vi startet opp disse temakveldene, var at
vi ved den aktuelle konsultasjonen, opplevde at forel-
drene ofte snakket om problemer som vedrørte barnet.
Vår filosofi er i utgangspunket at ” små ører hører
også”.
Vi ville ha et forum hvor vi møtte foreldrene alene.
Derfor oppstod tanken om disse temakveldene.

Vi startet temakveldene våren 2000 med å invitere for-
eldre som har vært på 2 1/2 års konsultasjonen med
sine barn.

Vi hadde tenkt å få til et samabeid med Hjelpetjenes-
ten (som det den gang het). Dette lot seg ikke gjøre i
første omgang, men etter hvert som årene har gått, har
vi lyktes med det, slik at vi nå har med enten en
psykolog eller barnevernspedagog.

Målsettingen med disse temakveldene er å trygge
foreldrene. (Det å ha det trygt og godt sammen med
barna sine)

Rammen og innholdet for kvelden er lagt ut i fra et
hefte som vi deler ut på den individulle konsultasjo-

nen (Heftet ble laget av Helsesøster Hilde Bjertnes, og
cand paed May Britt Drugli i forbindelse med Marte-
meo opplæringen i Trondheim). Heftet omtaler 2
åringens kompetanse, og hvordan foreldrene bør møte
disse utfordringene.

Innledningsvis starter vi med å samtale om forvent-
ninger til kvelden.
Vi er opptatt av å få til en samtale med foreldrene som
vektlegger aktuelle utviklingstrekk og det positive i
barnet.
Her bruker vi flippover og noterer opp stikkord fra
gruppen som for eksempel: Trass, søvn, måltid, humor
m.m.

Ut i fra tanker og forventninger kommer diskusjonen i
gang.

Dersom det er veldig mange tilstede, deler vi opp i
grupper.

Som avrunding på kvelden samles deltagerne i ple-
num, og vi går gjennom punktene som står i heftet.

Erfaringen vi har gjort:

De første gangene var det ikke så stor oppslutning
Etter hvert har ”jungeltelegrafen” nådd ut til forel-
drene, og de etterspør nå temakveldene. Inneværende
år har venterommet vært helt fullt når vi har arrangert
kveldene:
Med mottoet 
”Oppdragelse” – gleder og utfordringer.
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Temakveld for foreldre til 2 1/2 åringer



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
På vegne av ressursgruppa Guri Stenberg Ødegård,
helsesøster og Siv Åse Syrstad, psykolog
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning
I Orkdal kommune dannet vi våren 2002 en ressurs-
gruppe som skulle arbeide med forebygging og be-
handling av spiseforstyrrelser. Vi startet med å utar-
beide en metodebok som beskriver retningslinjer for
hvordan lærere, helsesøstre, psykisk helsearbeidere og
leger bør gå frem i sitt møte med klienter som kan ha
spiseproblemer og hvordan samarbeidet mellom 1. og
2 .linjetjenesten skal foregå. I tillegg laget vi to foldere
om ”Råd og veiledning til lærere ved bekymring om
spiseforstyrrelser” og ”Råd og veiledning til foreldre
ved bekymring om spiseforstyrrelser”. Samarbeids-
metoden er basert på tett tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid. Vi har sett at denne metoden kan fungere
fint i forhold til mennesker med spiseforstyrrelser og
vi har oppdaget fordelene med å gi unge tilbud om be-
handling tidlig. Dette tror vi vil fungere også i forhold
til andre psykiske problemer enn spiseproblemer, da
vi ser at problemene ofte går over i hverandre Vi skal
derfor utvide tilbudet ved Helsestasjon for Ungdom
ved å ha åpent noen timer en ettermiddag i uka. (etter
mal av ”Psykhjelpa” i Tromsø), der vi tar imot unge
med alle typer psykososiale problemer.

Bakgrunn
Helsestasjon for ungdom ble etablert i 1991. Tilstede er
helsesøster og lege hver uke. Og hver 14. dag; psykia-
trisk sykepleier. Besøkstallet de senere år har økt
enormt. Pågangen av ungdom med psykososiale pro-
blemer til helsestasjon for ungdom har vært liten, og vi
har diskutert om tilbudet ikke har møtt deres behov.
Til avdeling for psykisk helsearbeid har pågangen
vært økende.
I kommunen har vi avdeling for psykisk helsearbeid,
2 legesentre, en Barne- og ungdomspsykiatrisk polikli-
nikk (BUP) og et Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
som tilbyr poliklinisk- eller døgnbehandling for men-
nesker over 18 år. I 1. linjen opplever vi ofte at unge
har vanskelig for å benytte seg av tilbudene i 2. linjen
på grunn av lang ventetid og høy terskel. 2. linjen er-
farer at unge med psykiske problemer blir henvist for
sent. Når de først kommer i behandling, er problemene
alvorlige og trenger lengre behandlingstid. Dette øn-
sker vi å gjøre noe med.

Samarbeids- og behandlingsmodellen
I ressursgruppa deltok to personer fra hver av de
ovenfornevnte tjenester (bortsett fra at det er en repre-
sentant fra legene). Gruppemedlemmene er utdannet
helsesøster, lege, psykiatrisk sykepleier, psykolog og
miljøarbeider/barnevernspedagog/familieterapeut.
Ressursgruppa møtes en gang i måneden.
Henvendelser til gruppa skjer gjennom at ungdom
selv, pårørende, lege, helsesøster, evt lærer eller andre
kan ta kontakt. Ofte møter helsesøster ungdom på sko-
lene som trenger hjelp. I noen tilfeller fortsetter helse-
søster å ha kontakt med eleven under veiledning av
gruppa. Andre ganger kan helsesøster invitere med en
av de andre i gruppa til samtalen med eleven slik at
overgangen til spesialisthelsetjenesten ikke blir så stor.
Vi har vært så heldige å kunne operere utenom vente-
listene ved poliklinikkene og kan derfor gi hjelp umid-
delbart. Erfaring tilsier også at når ungdom ber om
hjelp, vil de ha det her og nå. Etter tre måneder på
venteliste har behovet ofte endret seg. Slik får vi tatt
hånd om saker på en tverrfaglig måte der vi sikrer at
det gis optimale tilbud enten ungdom møter helsesøs-
ter, lege, psykiatrisk sykepleier, miljøterapeut eller
psykolog. Gruppa fungerer som veileder og støtte i
kontakten med disse utsatte og sårbare unge, noe som
gir trygghet for oss fagfolk.

Kostnader
Det har ikke vært noen direkte utgifter til dette tiltaket,
alle har tatt av sin egen arbeidstid. Alle deltagende eta-
ter har ønske om og mulighet til å samarbeide med
hverandre. Spørsmålet har vært å kunne finne en sam-
arbeidsform som fungerer. Derfor har spesialisthelse-
tjenesten flyttet noe av sin arbeidstid over til helsesta-
sjonen. Vi har hatt som mål å satse på kompetansehe-
ving i ressursgruppa og på forebygging av psykiske
problemer. Det har vi kunnet gjøre på grunn av øko-
nomisk støtte fra Orkdal kommune, Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag og Orkdal Sanitetsforening.

Konklusjon
Gruppa har i løpet av disse årene erfart at vi klarer å
samarbeide på tvers av fag, etater og 1. og 2. linjetje-
neste. Vi har greid å forebygge, gi tidligere og mer hel-
hetlig behandling fordi vi som helsearbeidere beveger
oss mer fleksibelt i systemene. Brukerne behøver ikke
bevege seg gjennom kompliserte organisasjonsstruktu-
rer og henvisningsmåter. Vi ser at denne måten å sam-
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Spiseforstyrrelser og andre psyko-
sosiale problemer;

en samarbeids- og behandlingsmodell i 1. og 2. linjetjenesten i Orkdal
kommune i Sør-Trøndelag



arbeide på ikke bare kan fungere for spiseforstyrrelser,
men også for andre problemområder. Derfor tror vi at
tilbudet på helsestasjonen om hjelp med psykososiale
problemer kan være et godt tilbud til unge i kommu-
nen.

Ressursgruppa har utarbeidet en rapport som beskri-
ver arbeidsmetoden vår mer detaljert og som forankrer
den i relevant lovverk og faglitteratur. Hvis noen er

interessert i rapporten, Metodeboka med foldere eller
vil ha nærmere informasjon, kan helsestasjon eller psy-
kisk helsearbeid kontaktes.

Tlf. helsestasjon: 72 48 31 32,
psykisk helsearbeid: 72 48 30 00
E-post: helsesøster: guri.odegard@orkdal.kommune.no 

psykolog: siv.aase@loqal.no
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Spennende og praktisk kurs om dag-
og nattevæting!
Dette kurset gir en meget god innføring i fagområdet dag- og sengevæting
hos barn og unge. Stor vekt er lagt på praktisk veiledning i hvordan du som
helsesøster kan hjelpe denne pasientgruppen. Du vil også få en perm med
nyttige verktøy som kan være et effektivt hjelpemiddel i dette viktige arbeidet.

Foreleserne vil være:
• Barnelege Jan Henrik Lund fra  Sykehuset Østfold Fredrikstad
• Uroterapeut Siri Harket fra  Ullevål Universitetssykehus HF

Kursopplegget er utarbeidet av barneleger og uroterapeuter fra Norsk Enureseforum – en gruppe
helsepersonell med interesse for dag/nattevæting.

Tromsø 2. mars - Arktika (Polarmiljøene)

Trondheim 3. april - et hotell nær sentrum

Det serveres lett lunsj, kaffe, etc.

Kurset er gratis, men reiseutgifter dekkes ikke.

Påmelding 14 dager før til Ferring på e-post siws@ferring.com,
telefon 22 02 08 80 eller telefaks 22 02 08 81. 
Vi sender en bekreftelse på påmelding til arbeidsstedet. Med vennlig hilsen

Ferring Legemidler AS

Norsk Enureseforum

Det finnes en gammel historie
om en frosk som falt i en smør-
kjerne, og uansett hvor mye den
hoppet, var det for høyt opp til
kanten. Men mens den hoppet,
gjorde svømmeføttene den sam-
me bevegelsen opp og ned som
kjernestaven, inntil fløten var blitt
til smør og frosken kunne stå på
det og hoppe ut. Enten denne his-
torien er sann eller ikke, har den
et viktig poeng: Det er ofte mulig
å vende en negativ situasjon til en
positiv.

Bear Heart

Når man sår et frø, tiltrekker det seg alt
som skal til for at det skal spire. Det får
næring og fuktighet fra bakken. Frøets
harde skall blir mykt og faller til slutt av.
Skuddene trenger dypere ned i bakken, og
med tid og stund gror en stamme oppover
inntil den dukker opp av bakken og begyn-
ner å absorbere sollyset. Frøet har trukket
til seg alt det trenger for å vokse. Å plante
en tanke i din bevisste oppfatning, er som
å så et frø. Det underbevisste reagerer
med å trekke til seg alt som trengs for at
tanken skal gå i oppfyllelse, enten den er
positiv eller negativ.

Bear Heart



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Margrethe Løvseth, helsesøster Gauldal videre-  
gående skole
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

På Gauldal Videregående skole har vi som mange an-
dre steder blitt oppmerksom på frokostens betydning
for elevenes konsentrasjon. Tidligere helsesøster Grete
Bhilet fikk endel klager fra lærere som måtte følge ele-
ver til kantinen for at de skulle få i seg noe mat og
mange elever var svært ukonsentrerte. På bakgrunn av
dette gjennomførte hun en spørreundersøkelse om fro-
kost og spisevanene til elevene. Resultatet var ikke
spesielt oppløftende. 39% spiste ikke frokost før de dro
på skolen, og hele 32% spiste ingenting hele dagen på
skolen.72% svarte også at de ville benytte seg av et
skolefrokost tilbud forutsatt at det var til en rimelig
pris.

Vi bestemte oss for å gjøre noe med dette. Det ble satt
ned en gruppe på skolen bestående av lærere, kantine-
personell, elever og helsesøster. Vi snakket med ulike
instanser og andre skoler hvor de har et tilbud om sko-
lefrokost. Resultatet ble at vi nå på nyåret skal tilby en-
kelte klasser i en prøveprosjektperiode, frokost en dag
i uka. Håpet er at elevene skal merke forskjell på disse
dagene fremfor de dagene de ikke spiser frokost.

For å sette fokus på prosjektet og å nå alle elevene med
budskapet om at frokost og sunne matvaner er viktig
for både helse og læring, har vi satt av en halv skole-
dag til dette temaet.Vi vil også fokusere på fysisk akti-
vitet. Vi vil begynne dagen med en felles frokost i vårt
samlingslokale. Ernæringsfysiolog Trine Karlsen er en-
gasjert til å holde foredrag for elevene. Hun skal snak-

ke om frokostens betydning og trening uten trening-
støy. Målet vårt er å gi elevene ideer om enkle måter å
legge om livsstilen på. Tidspunktet for dagen er i janu-
ar, da er julematen fordøyd og de fleste er opptatt av
”nye starter”. Media er full av ulike metoder på hvor-
dan man skal få en sunnere livsstil. Vi håper denne da-
gen kan gi elevene litt motvekt til alle dietter og kurer
som presenteres.

Lokale og sentrale bedrifter har blitt utfordret på å
støtte oss økonomisk og med matvarer denne dagen.
Det er kjempe artig å se at de aller fleste er positive.
Det blir spennende å se om dette prosjektet vil gi posi-
tive resultater!
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Skolefrokost ved Gauldal
videregående skole

Jeg vil på vegne av faggruppen i Nord-Trøndelag beklage at vi ikke var oppmerksomme nok i forhold til
kildehenvisning i forrige blad. For det første ble Wenche Wannebos artikkel om "Sårbare jenter" kreditert
en annen, noe vi er svært lei oss for! I tillegg viser det seg at sangen til 40 årsjubileet - "Vi hakke tenkt å 
jenke oss" - var omskrevet. Forfatteren av den opprinnelige teksten heter Jorid Bakken Steigum. Vi trodde i
vår enfoldighet at sangen var blitt skrevet til oss... Jorid – vi beklager det inntrufne. Dersom det er andre
som føler seg krenket håper vi at dere kan tilgi våre feil ...

"Den største feil du kan gjøre her i verden er å være evig engstelig for å gjøre en" (Elbert Hubert)

Verdal, 21.01.06
Anita Prestmo

Redaksjonsansvarlig, Helsesøstre nr 3-2005
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Svalbardhilsen fra Marit Saxhaug
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Her arbeider jeg som helsesøster og jordmor og her
har jeg bodd i 2 år.

Longyearbyen ligger på 78. breddegrad og har en befolkning
på ca. 1900 innbyggere og byen vokser både i areal og folke-
tall.

Litt sør for Longyearbyen ligger det russiske gruvesamfun-
net Barentsburg med nå 500 mennesker. For tiden bor der
24 barn i Barentsburg.

Et annet samfunn på Svalbard er Ny Ålesund som tidligere
var et gruvesamfunn. Nå bor det 30 fastboende der, men
ingen barn. Hovedbeskjeftigelsen er i dag forskning.

Hornsund ligger sør for Longyearbyen og er en polsk forsk-
ningsstasjon betjent av 9 personer.

På Hopen, en øy sør for Svalbard bor det 4 personer og på
Bjørnøya bor det 10 personer.

Det er 2 fangstmenn som bor fast på fangsthytter og driver
fangst og dunsanking.
Ellers er det 2 fangsthytter hvor interesserte kan søke om
overvintring.

Foruten turismen er kulldriften den viktigste næringsveien
på Svalbard. I tillegg skaper servicenæring, universitet og
forskning arbeidsplasser i samfunnet.

Om vinteren er det ikke sjelden 20-30 kuldegrader.
Klimaet er tørt med lite nedbør og mye vind. Alle er
ute i stort sett all slags vær. Det er sjelden barna på
skolen og i barnehagene ikke er ute, kortere eller leng-
re tid. Vi har selvsagt gode klær som gir god beskyt-
telse for vær og vind. Babyer sover ute i langt lavere
temperaturer her enn nede på fastlandet. Man blir vant
til kulden og vant til å kle seg etter de værforhold vi
har. Mørketiden varer fra oktober/november til febru-
ar/mars. Til gjengjeld har vi lys både dag og natt fra
slutten av april til slutten av august.

Gjennomsnittlig botid er ca 4 år. Folk flytter til og fra
øya. Noen har åremålstilling og vet allerede når de
kommer hvor lenge de skal bo her, mens andre blir bo-
ende for bestandig og blir ekte ”Svalbardianere”. En-
kelte pensjonister velger å pendle mellom bosted på
fastlandet og Longyearbyen. Her er ikke hjemmesyke-
pleie, heller ikke sosialkontor. Det skal ikke være et så-
kalt livsløpssamfunn.

Det bor mange småbarnsfamilier her. Skolen (med
videregående) har for tiden 240 elever og det er nå 150

barn under skolealder. Det er praktisk talt barnehage-
plass til alle barn.

Vi har gode boliger som varmes opp med vannbåren
varme. Som en kuriositet kan nevnes at det er bare i
butikkene man går inn med sko på, alle andre steder
tar man av seg på bena når man kommer innendørs.
Dette er en god skikk som henger igjen fra den tiden
det var flere gruver i drift inne i byen, og det var mye
kullstøv i luften.

Min arbeidsplass, helsestasjonen, ligger på Longyear-
byen sykehus og vi er en del av Universitetssykehuset
Nord Norge, UNN. I praksis fungerer sykehuset til
daglig som et legesenter, men må alltid være i bered-
skap i forhold til akutt sykdom og ulykker. Lege og sy-
kepleiere må ikke sjelden rykke ut i helikopter. Skips-
trafikken i området rundt Svalbard er stor, og det er
mange turister her. Scooterulykker forekommer.

Når det gjelder mitt daglige arbeid er mange arbeids-
oppgaver ganske annerledes enn på fastlandet, mens
andre funksjoner er like.

Jordmordelen av jobben består av svangerskapsom-
sorg. De gravide skal ikke føde her, de reiser til fast-
landet senest 14 dager før termin. Det kan selvsagt skje
uforutsette ting i løpet av et svangerskap, og vi bor
faktisk noen timer unna spisskompetansen. Det er ing-
en tvil om at vi løper en viss risiko ved å bo her fordi
det tar ca 2 timer med ambulansefly til Tromsø. Flyet
bruker også tid for å komme seg opp hit, avhengig av
hvor flyet befinner seg. I tillegg har vi værforholdene å
forholde oss til, av og til er det ikke landingsforhold
pga av uvær eller tåke. Som jordmor har jeg hatt en tur
med ambulansefly for å følge en gravid til Tromsø
med premature rier. Vi som bor i dette samfunnet kan
ikke gjøre annet enn å forberede oss så godt vi kan.

Helsestasjonsvirksomheten drives ganske likt slik jeg
gjorde det i Trondheim, med individuelle konsultasjo-
ner og gruppevirksomhet. Fysioterapeut, tannhelse-
sekretær, anestesisykepleier og lege er en del av grup-
petilbudet. Vi ser at småbarnsfamiliene reiser mye,
derfor gjelder det å være fleksibel for å få kabalen til å
gå opp med vaksiner og helseundersøkelser.

Reisevaksine er en del av mitt arbeidsområde. De som
bor her er glade i å reise. Universitetsansatte og for-
skere drar av og til til fjernere himmelstrøk. Slik blir
reisevaksinering en viktig del av mitt arbeid. Det er
også noen som driver revefangst og får rabiesvaksine.
Hygienisk inspeksjon i samarbeid med Mattilsynet i
Tromsø har gjort at jeg har besøkt alle serveringssteder

En hilsen fra Longyearbyen/Svalbard
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på Svalbard. For å komme til Barentsburg, Ny Åle-
sund, Hopen og Bjørnøya må vi dra med helikopter.

Skolen ligger noen hundre meter unna hvor jeg har or-
dinær skolehelsetjeneste en dag i uken.
Ellers har vi tverrfaglig samarbeid med sosialkonsu-
lent, skole, barnehage. Det er nylig opprettet kontakt
med BUP i Tromsø som kommer hit regelmessig. I til-
legg har vi utmerkete audiovisuelle forhold som er til-
rettelagt for videooverført kommunikasjon, dette leg-
ger til rette for samarbeid til tross for geografisk av-
stand.

På fritiden er det en rekke tilbud både når det gjelder
kultur og idrett. Idrettshallen med svømmehall er flit-
tig brukt. Vi har lysløype og liketil mulighet for å spil-
le golf her. Faste årlige arrangement er polarjazz, blu-
esfestival og ”Kunstpause” som bringer anerkjente
kunstnere og artister hit og skaper aktivitet og stem-
ning i byen.

Om vinteren og våren er det scootersesong. Det gjør
det mulig å komme ut og oppleve den vakre naturen
her.

Isbjørnfaren er en realitet. Kommer det isbjørn til byen,
blir den jaget av sysselmannens folk. Når vi er på tur,
håper vi å se dette flotte dyret. Vi bærer alltid våpen

når vi går ut av byen, det blir man utrolig nok vant til.
Selv hadde jeg ikke tatt i et våpen før jeg kom opp hit.

Jeg kunne ha skrevet enda mer om tilbudene som fin-
nes her og om alle opplevelsene jeg har hatt mens jeg
har bodd her. Til daglig er det nok av arbeidsoppga-
ver. Jeg kan savne kolleger, men med telefon og mail
føler man seg ikke så alt for langt unna likevel. Jeg be-
nytter meg av muligheten til kursing og faglig oppda-
tering når anledninger byr seg.

Jeg trives godt her, både i arbeid og på fritiden. Så jeg
blir nok en stund til.
Avrunding:
Jeg kan anbefale alle å ta en tur til Svalbard, det er vir-
kelig en opplevelse, og da er dere velkommen til et be-
søk på helsestasjonen.

Ungdommen er en sykdom,
men alle kommer seg.

Dorothy Fulheim
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Av Kirsten Kamark, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Hva er du mest stolt av ved deg selv?
At æ bytta fra å vær sykepleier på sykhus te forebyg-
gende helsearbeid. Æ e stolt over det æ har fått bidra
med i forebyggende arbeid gjennom 25 år.

2. Hvilken opplevelse har du til gode?
Å utvikle kreativiteten min i en liten, koslig blomster-
butikk.
Æ har et ønske om å kom te Færøyene en gang.

3. Hvilken luksus unner du deg?
Fotpleie.
Et glass med god vin.
Stillhet i eget hjæm eller på fjellet. Stillhet på fjellet
sætt æ høyest.

4. Hva er en god Søndag?
Lang og god frokost. Æ vil at Søndagan ska vær anner-
ledes enn de anner dagan i uka. Kirkebesøk, markatur
og kontakt med familien.

5. Hva undrer du deg over?
Æ undre mæ over skaperverket.

6.Hvilke oppgaver har vært mest utfordrende som helsesøs-
ter?
Familier i krise.

7. Hva er det du liker best med jobben?
Møte med foreldre med små barn og samarbeidet med
dem. Det finns jo så my trivelige folk, har fått så mye
tilbake. Avslutter karrieren på ungdomsskolen og også
det har vært en fin opplevelse.

8. Hvilket annet yrke kunne du tenke deg å ha?
Psykolog.

9. Hva og hvor var din første jobb utenom sommerjobben?
Menighetssykepleier i en menighet i Trondheim.

10. Hva irriterer deg mest i hverdagen?
At folk bryr seg så lite, utbredd egoisme.

11. Hva gleder deg mest?
Det å være bestemor. Ungan e så naturlig positiv og
vise så ekte glede.

12. Hva trives du aller mest med i fritiden?
Håndarbeid og læs bøker.

13. Hvilken samfunnsoppgave er den viktigste å løse?
Å gi barn trygge og gode oppvekstvilkår, forutsigbar
hverdag.

14. Hva skal du gjøre når du blir pensjonist?
Være i "bestemors hus" i Spania- godt for gikta.
Reis te Færøyan.
Gjør ting æ itj fikk tid te som yrkesaktiv- læs bøker,
gjør håndarbeid og reis litt.

15. Hvilken gjenstand kunne du ikke vært foruten?
Briller.

16. Hvilken bok ville du helst ha lest om igjen?
"Folket på Innhaug", Elstad.

17. Hvilken CD/ plate er du glad du kjøpte?
"Bettans jul", Elisabeth Andreasen. Liker godt Elton
John også.

18. Hvilken film liker du godt?
"Mitt Afrika", Karen Blixen.

19. Hvilken teateropplevelse satte du stor pris på?
"Mitt eventyr", som handler om H.C. Andersens forfat-
terskap og liv, sett på Gladsaxe teater i København.

Bjørg Stølen
Helsesøster i Trondheim kommune fra -81.
Utd. kull 1 i Trondheim.
Aktuell: snart pensjonist

Bjørg Stølen.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Mariann Korssjøen, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I denne artikkelen belyses hvordan jeg som helsesøster
utøver enhetsledelse i et stort, tverrfaglig og tverretat-
lig hjelpeapparat. De største utfordringene har vært å
skape rom for aktivt tverrfaglig og tverretatlig samar-
beid for å jobbe mer målrettet og intensivt overfor bru-
kerne for å håndtere den stadig økende andelen av
barn, unge og familier som ber om bistand.

Barne- og familietjenesten Østbyen, tiltak
Jeg jobber i Trondheim kommune som enhetsleder i
Barne-og familietjenesten, Østbyen tiltak (BFT).
Fra 01.01.2004 ble helsestasjon og skolehelsetjenesten
samorganisert med PP-tjenesten, barnevern, helse- og
sosialtjenesten til barne- og familietjenesten i fire byde-
ler i Trondheim kommune. Hver av bydelene er delt
inn i henholdsvis en tiltaks- og en forvaltningsenhet.
For brukeren utgjør disse to enhetene én tjeneste.

Tiltaksenheten gir direkte hjelp til barn og unge, forel-
drestøtte, helsestasjons- og skolehelsetjenester for barn
og unge 0-20 år, helseundersøkelser og rådgivning til
gravide, samt hjelp til barnehager og skoler for å legge
til rette for læring og utvikling hos barn og unge med
særlige behov. Tilbudet er tilgjengelig ved direkte hen-
vendelse til helsestasjon eller skolehelsetjenesten.
Gjennom svangerskapsomsorg, helsestasjon og skole-
helsetjenesten tilbys alle konsultasjoner. Jordmor, hel-
sesøster og lege har med dette en unik sjanse for å bi-
dra og avdekke tidlig til de brukerne som har behov
for ekstra tiltak på en lett tilgjengelig måte. På sekun-
dærnivå tilbys familie-, barnehage- og skolestøtte, og
alle barnehagene og skolene har sine kontaktpersoner
fra BFT. Profesjonene i BFT, tiltak er helsesøstre, jord-
mødre, pp-rådgivere, logopeder, spesialpedagoger,
barnevernskonsulenter, hjemkonsulent, omsorgsarbei-
der, psykologer, leger, sosionomer, fysio- og ergotera-
peuter. Virksomheten i Østbyen bydel i Trondheim
kommune yter disse tjenestene fra tre helsestasjoner og
to baser i tillegg til hjem, barnehage og skole. Tiltaks-
enheten er et lavterskeltilbud og skal oppleves ubyrå-
kratisk for brukerne, det vil si at fagfolk kobles lett på
saker uten formelle henvisninger. I tillegg mottar til-
taksenheten bestillinger fra forvaltningsenheten, som
har koordineringsansvar for brukere med mer
sammensatt problematikk over tid.

Forvaltningsenheten har ansvar for å tildele avlastning
og hjelp for tilrettelegging av fritid i familier med barn
og unge med store funksjonsnedsettelser, støtte og om-
sorgstiltak etter barnevernloven, hjemmesykepleie og

omsorgslønn. Virksomheten skal også vurdere behov
for individuell plan, og sakkyndig vurdering av behov
for spesialundervisning.

Videre eksisterer fem byomfattende enheter for barn
og unge. Disse er Viktoria familiesenter (0-3 år), Res-
surssenteret for barn og unge, Omsorgsenheten med
ansvar for fosterheim og adopsjon, Ungdomsbasen og
Avlastningsenheten. Organisatorisk tilhører alle enhe-
tene for barn og unge, inkludert barnehage og skole,
kommunaldirektøren for oppvekst. I tillegg har
Trondheim kommune en byomfattende lege-, fysio- og
ergoterapitjeneste og Logopedisk senter som er under-
lagt kommunaldirektøren for helse og velferd.

Organisasjonen jeg har beskrevet over er kompleks, og
den skal yte tjenester på mange nivå, både primært, se-
kundært og tertiært. Det er vanskelig å finne standard-
løsninger som passer alle, av brukerne og samarbeid-
spartnerne. Familiene er unike. Barn og unge trenger
skreddersydde løsninger som passer den enkelte.

Endringsledelse i lærende organisasjoner
Som tidligere mangeårig helsesøster og leder for helse-
stasjon og skolehelsetjeneste, ser jeg spennende utfor-
dringer og muligheter i å lede en tiltaksenhet. Kompe-
tansen som helsesøster har, er relevant i forhold til å
lede en sammensatt tjeneste for barn og unge. Helse-
søsters forebyggende og kurative perspektiv er en
styrke med tanke på å se sammenhengen i tjenstetilbu-
dene slik de strekker seg, fra primær- til tertiærnivå.
Gjennom en godt organisert primærhelsetjeneste med
tilbud til hele befolkningen, har vi en unik sjanse til å
avdekke og sette inn tiltak som nytter tidlig.

Tjenesten har cirka femti ansatte med høy formell
kompetanse. Leder er faglig ansvarlig for at tjenesten
har relevant kunnskap for aktuelle problemstillinger.
Det er imidlertid ikke nødvendig at leder innehar den-
ne kunnskapen selv. For tradisjonelle ledere og ansatte
kan dette oppleves vanskelig. I komplekse organisasjo-
ner må vi imidlertid lete etter andre ledelsesformer
enn de tradisjonelle, som kan beskrives som byråkra-
tiske, toppstyrte og basert på ekspertledelse.

Ansatte med sin kunnskap, holdninger, evner og fer-
digheter er de viktigste ressursene i tjenesten. Hvor-
dan disse praktiseres både individuelt og sammen, er
avgjørende for resultatet av tjenesteutføringen. Alle
profesjonene er i utgangspunktet selvstendige yrkesut-
øvere og har vært vant til å jobbe mye alene. Mange
har erfaring med teamjobbing, men kanskje ikke så
bredt sammensatt som i vår nye organisasjon. For le-
der blir det en utfordring hvordan en kan skape gode
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Ledelse av lærende organisasjoner
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team i en travel hverdag der ansatte har nok med sine
egne gjøremål. Til daglig er ansatte spredt over hele
bydelen, og det kan gå mange dager mellom direkte
kontakt mellom leder og ansatte. Spørsmålet blir hvor-
dan en kan praktisere ”fjernledelse”. Vi har gode nett-
løsninger både med intranett og groupwise, men det
spørs om det kan erstatte ansikt til ansikt kommunika-
sjon? Jeg mener at vi trenger begge deler. Vi må ha
noen treffsteder hvor strategier, prioriteringer og tje-
nesteutvikling drøftes, og hvor nettopp kunnskapen til
de ansatte benyttes for å utvikle praksis på best mulig
måte.

Min erfaring gjennom disse to årene som leder er at
det er mange forståelser og perspektiver når fagperso-
ner vurderer en sak, noe som bekrefter at det finnes få
fasit svar. Dette vanskeliggjør rutiniseringer eller stan-
dardiseringer av tjenestetilbudet. Ansatte trenger noen
klare kjøreregler, og når det gjelder utforming av tiltak
er brukermedvirkning svært sentralt. Vi må sikre noe
likt tjenestetilbud, slik at det er gjenkjennbart for bru-
kerne uansett hvor de bor.

Ansatte ønsker naturligvis å bruke mest tid til tjenes-
teutøving. For ledelsen kan det være en utfordring å få
ansatte med på felles tid hvor kunnskap deles og det
reflekteres over hva og hvordan våre ressurser benyt-
tes best mulig. Ledelsen har et ansvar å sørge for at vi
drar i samme retning og selv om vi ikke går i takt må
alle være med.

I BFT Østbyen har vi prøvd ulike teamstrukturer og vi
er fortsatt underveis. Vi har både enfaglige- og tverr-
faglige team hvor vi deler kunnskap og lærer av hver-
andre. Vi har fagdager med kompetanseutvikling både
internt og i samarbeid med andre. Vi ser at det er i
praksis vi må lære og vi må være modige på å si ifra,
respektere hverandre og kommunisere på en slik måte
at vi gjør hverandre gode. Å utvikle gode team og rela-
sjoner, vil være vår styrke i tjenesteutviklingen til barn
og unge.

For ledelse betyr dette helt andre former enn de tradi-
sjonelle. Leder må legge til rette for at den enkelte an-
satte får bruke og dele sin kunnskap med sine brukere
og samarbeidspartnere. Slik blir ledelse en prosess som
styres via visjoner, verdier, motivasjon og veiledning.
For å lykkes må ledelse bygges på tillit. Ingen ansatte
liker å bli kontrollert, og gjensidig tillit er nødvendig
for å lykkes. Personer motiveres gjennom personlig
vekst og utvikling, selvledelse til en viss grad, følelse
av mestring og belønning (www.kompetanseberet-
ningen.no). I teorien er dette enkelt, men praksis byr
på både utfordringer og mange muligheter. Leder i læ-
rende organisasjoner vil være en som legger til rette
for at ansatte får anvende og dele sin kunnskap med
brukerne og samarbeidspartnere. Videre må leder sør-
ge for at vi drar i samme retning. Jeg har fortsatt stor
tro på sammenslåingen av flere tjenester og at det vil
gi bedre resultat til brukerne, spesielt i form av mer

sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tje-
nester.

Avsluttende betraktninger
Vi lever i et kunnskapssamfunn hvor mange av inn-
byggerne har høy formal- og realkompetanse og syk-
domspanoramaet endres. Det stiller krav til endringer
og tilpasninger av de kommunale tjenestene. I tillegg
har man omfattende og lett tilgjengelig forskning som
viser at enkelte tiltak er mer virksomme og nyttige enn
andre. Det er grunn til å stille spørsmål på hvordan ta i
bruk denne kunnskapen i praksis. Jeg ser mange spen-
nende arbeidsoppgaver hvor det er bruk for helsesøs-
ters kompetanse og at vi deltar sammen med andre
som har samme målgruppe, vi har mye å tilføre og
lære av hverandre. Sammen kan vi tilpasse og utvikle
tjenestetilbudet.

Nettverk for helse-
søstre med veiled-
ningskompetanse, 
tar du utfordringen?
Helsesøsterkollega Anne Kristine Amdal kontaktet
LaH i 2005 med forslag om å etablere et nettverk
for helsesøstre med veiledningskompetanse. Fra
før er det etablert nettverk innenfor smittevern,
som mange deltar i og kjenner til – blant annet
gjennom utsendelse av Smittevern-nytt.
Vi syntes forslaget var godt, og gjorde en forespør-
sel ut til fylkeslederne om å innhente oversikt over
hvor mange helsesøstre de hadde med formell vei-
ledningskompetanse i sitt fylke. Vi har nok ingen
fullstendig oversikt, men har fått rundt 20 navn
oppgitt. Vi er overbevist om at det er flere av dere
”der ute”!

LaH- styret ønsker nå å utfordre en eller flere av
dere til å dra i gang dette nettverket.
Et nettverk kan fungere via e-postsystemet, med
utsendelse av eks. ”Veiledningsnytt” noen ganger
pr.år. Her er jeg sikker på at det kan hentes ideer
både fra organiseringen av Smittevernforum og
Smittevern-nytt, samt fra Faggruppen for veile-
dere i NSF.
Hvis noen ser på dette som en utfordring de har
lyst til å ta på seg, kontakt undertegnede på 
e-post astrid.grydeland@bluezone.no eller på 
tlf. 988 53 496.

Astrid Grydeland Ersvik – leder NSF LaH



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Hilde Wang Myhr, omsorgsarbeider, Barne- og
familietjenesten, Midtbyen tiltak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Midtbyen bydel i Trondheim har ansatt omsorgsarbei-
der i 50% stilling. Dette er et lavterskeltilbud. Familier
med barn i alderen 0-3 år prioriteres. Er det kapasitet
kan familier med barn i aldersgruppen 0-6 år også få et
tilbud. Omsorgsarbeider er medlem i småbarnsteam.
Teamet består av barnevernspedagog, psykolog, logo-
ped, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesøster. Alle i
tiltaksenheten kan melde fra om en familie trenger om-
sorgsarbeider. Søknad prioriteres i samråd med inn-
melder, småbarnsteam og omsorgsarbeider. Innmelder
får tilbakemelding innen 14 dager. Omsorgsarbeider
kontakter innmelder, for eksempel helsesøster, og av-
taler felles oppstartsmøte med familien. Tiltaket innvil-
ges for 4 uker, det kan forlenges. Omsorgsarbeideren
jobber hovedsaklig i hjemmet. Tilbudet er gratis.

KRITERIER FOR TILDELING:
Ekstra belastning i forbindelse med fødsel
Tvilling-/flerfødsler
Sykdom i familien
Slitasje/store påkjenninger i familien
Annet.

OMSORGSARBEIDERENS ARBEIDSOPPGAVER:
Veiledning ift husarbeid
Pass og stell av barn
Støtte og hjelpe familien

Alle tiltak skal vektlegge støtte og samspill mellom
barn og foreldre. I størst mulig grad vil omsorgsarbei-
der søke å gjøre oppgaver sammen med familien, og
legge tilrette for at familien kan nyttiggjøre seg familie-
nettverk og nærmiljøtiltak etter endt oppdrag. Om-
sorgsarbeider får veiledning av kollega med barne-
vernsfaglig bakgrunn.
Tilbakemeldingene fra familiene er udelt positive.
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Omsorgsarbeider i barne- og familietjenesten

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
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Kjære alle helsesøstre
Dette innlegget skrev jeg til Aftenposten, men det ble
avvist to ganger. Jeg mener budskapet er viktig, og at
det må komme frem mer enn det gjør i dag, spesielt fra
en helsesøsters synsvinkel. Hva synes du? Hvordan
kan vi sammen jobbe for å utvide og øke stillingene
våre, så enda flere av oss kan være med på å gjøre
Norge til et godt land å bo i?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Tone Bjørnson Aanderaa, Helsesøsterstudent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hvis du tar en sykepleier og legger til et år videreut-
danning med et helsefremmende og forebyggende fo-
kus på barn og unge, hva får du da? Jo, en helsesøster.
Jeg er nå i ferd med å avslutte dette skoleåret, som har
vært fylt med begreper og strategier i det helsefrem-
mende og forebyggende arbeidet, lovverk, nasjonale
føringer og ikke minst fokus på barn og unges helse og
livskvalitet. Jeg har lært mye, og er nå veldig klar for å
gå ut og møte denne gruppen med min kompetanse
som helsesøster. Jeg vil være der når en elev blir mob-

bet, sliter med overvekt eller psykiske problemer, net-
topp fordi jeg har utdannet meg til dette, og brenner
for å hjelpe dem! Jeg ønsker å jobbe forebyggende og
helsefremmende i skolen for kanskje om 10 år å unngå
en enda større økning i slike problemer blant barn og
unge. Men hvordan skal jeg gjøre det når det ikke fin-
nes stillinger? Av 60 ferdige utdannede helsesøstre nå
til jul har kun 10 stk fått jobb! Da kan vi jo trekke den
slutning at det ikke er behov for oss! Skolen trenger
kanskje ingen til å jobbe med helsefremmende og hel-
seforebyggende arbeid? Det kan ikke stemme når me-
dia stadig presenterer økende problemer blant barn og
unge?

Hvem kan vi helsesøstre hjelpe? Vi kan møte barn som
opplever samlivsbrudd, psykiske problemer i familien,
barn med kroniske sykdommer som diabetes, epilepsi
og ADHD.
Det er klart vi trengs! Vi trengs i stort antall!

”Ett av målene med Opptrappingsplanen for psykisk
helse er å forebygge psykiske problemer. Spesielt når
det gjelder barn og unge legges det stor vekt på fore-
byggende tiltak. De forebyggende helsetjenestene (hel-
sestasjons og skolehelsetjenesten) skal tilføres 800 nye
årsverk i opptrappingsperioden.” (Stortingsmelding
16, Resept for et sunnere Norge, s.53). I dag, 6 år etter
den er trådt i verk er det kun blitt 200 stillinger. Det er
ikke manko på helsesøstre, vi er mange og vi er moti-
verte. Vi ønsker å bidra til et sunnere Norge, nå må po-
litikerne hjelpe oss med det!

Helsesøstre, trenger vi dem?
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Bare fordi du har falt av hesten,
behøver du ikke å bli liggende på
bakken. Hvis det eneste du kan
gjøre er å krype, så kryp. Hvis
du kan komme deg opp, så gå.
Hvis du må halte, så finn noe å
støtte deg på og fortsett å gå. Si
aldri: "Det var det", og gi opp.

Bear Heart



NSF har laget fire faghefter som LaH-styret vil
anbefale dere å lese og sette dere inn i.
Heftene er:

• Sykepleie – et selvstendig og allsidig fag
• Sykepleier med lederansvar – god på fag og ledelse
• Sykepleierutdanning og forskning – mangfold og

muligheter
• Sykepleiernes bidrag til s@mspill gjennom e-samar-

beid

LaH har påpekt at helsefremmende og forebyggende
arbeid er lite omtalt i heftene, og regner med at det vil
bli tatt hensyn til ved revisjon av heftene. Uansett er
heftene godt egnet til diskusjon blant dere, på studie-
eller fagdager. Her finner dere også argument å bruke
for hvorfor akkurat sykepleiere – og dermed også hel-
sesøstre- utgjør en forskjell i helsevesenet.
Alle heftene kan bestilles hos NSF på tlf. 22 04 33 04 
eller du kan laste de ned fra nettsiden; www.syke-
pleierforbundet.no Gå inn på menylisten på venstre
side, medlemstilbud og publikasjoner.
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Nye faghefter fra NSF

ÅRETS
HELSESØSTER 2006
Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og

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

• Har bidratt til utvikling av helsesøsters fag-
område

• Er medlem av NSFs Landsguppe av Helsesøs-
tre

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post…
Postboks 272-6501 Kristiansund N 
innen 05.03. 2006

Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-
styret og utnevnes på kongressen i Sarpsborg 25.-
27.april 2006.

DEN GYLNE PENN
Har dere forslag til en (eller flere) helsesøster
som:
• Har gjort seg spesielt bemerket ved å publi-

sere noe som har bidratt til å profilere helse-
søstre på en positiv måte?

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post astrid.grydeland@bluezone.no
Eller vanlig post:
Postboks 272-6501 Kristiansund N 
innen 05.03. 2006

Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fat-
tes av LaH-styret og utnevnes på kongressen i
Sarpsborg 25.-27.april 2006.



–––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Haavold, helsesøster og
sexolog, Trondheim kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg arbeider som helsesøster på to
videregående skoler i sentrum av
Trondheim.
Den ene skolen har mest allmenn-
faglige elever, men i tillegg har de ”salg og service”
klasser. På den andre skolen har de allmennfag, form
og farge, helse og sosial, og egne klasser for de med
minoritets bakgrunn.
Jeg har arbeidet som helsesøster i den videregående
skolen i snart tolv år.

Ved siden av utdannelsen som helsesøster har jeg tatt
videreutdanning i sexologi på Høyskolen i Agder. 

Vi har arrangert temadager for andre års elever i tre år
med overskriften ”Kropp, identitet og seksualitet” og
fått svært positive tilbakemeldinger. I år satte vi ned
en arbeidsgruppe med lærere, rådgivere, fysioterapeut
og elever for å arbeide med disse dagene. Dessuten ble
dagene satt inn på skoleplanen.

Hvorfor ønsket vi fokus på dette temaet til denne al-
dersgruppen?

For det første var det relevant for fagene samfunnsfag
og kroppsøving.
Dessuten hadde vi en målsetting som var: 
•  Å skape refleksjoner rundt temaet kropp, seksualitet

og identitet
•  Å gi bedre grunnlag for bevisste valg angående det-

te temaet.

På begge skolene hadde vi noen temaer som var like:
– Sex og media 
– Besøk fra ”skeiv ungdom”, LLH (landsforeninga for

lesbiske og homofile)
– Foredrag om det å være transseksuell/transkjønnet

(fra en som har vært igjennom det) 
– Besøk fra Menn mot vold (for guttene)
– Besøk fra Krisesenteret (for jentene).

Ellers ble det vist filmer som hadde noe med kropp og
identitet:
”Kroppen min” av Margret Olin
”Kampen om kroppens grenser” av Shereen Knachik
”Når øyeblikket synger” av Jon Olav Bjørklund.

På en skole var det foredrag om homoseksualitet og
kunst, og avspenning for alle. På den andre skolen
hadde to elever foredrag om kjønnsroller. 

Innimellom var det revyinnslag, sang, magedans, og
kondomskole. Dette var det elevene som sto bak.

Det var litt forskjellig på de to skolene; På den ene sko-
len var det ved avslutninga oppsummering og reflek-
sjon, på den andre skolen gruppearbeid med fremfø-
ring.

Tilbakemeldingene var for det meste positive fra ele-
ver og lærere. Noen lærere valgte oppgaver fra dette
temaet til skrivedagene før jul. Elevene synes det var
lærerikt og en lesbisk jente fortalte meg nettopp at hun
hadde fått større aksept i klassen nå enn tidligere. 

Kritikken kom fra lærere som har klassen med minori-
tetsungdom. De mente det ble for mye fokus på det
spesielle. De mente også at det var  for mye nakenhet i
mitt foredrag om Sex og Media. 
Dette kan selvsagt løses med et eget opplegg for de mi-
noritetsspråklige. Men når det er sagt, så lever de også
i Norge og de møter seksualitet i media hver dag.

Hva sitter vi igjen med etter arbeidet med temadagen? 

Vi tror det er av stor betydning at ungdom får møte
mennesker som kan fortelle om et liv som ikke er en-
kelt pga. kjønn eller seksuell legning/identitet. Dessu-
ten er media en sterk faktor i våre dager, ikke minst i
forhold til seksualitet og kropp. Derfor kan det være
av betydning å reflektere over det og ikke bare godta
det slik det er.

Jeg tror også at toleranse er viktig. Vi trenger å bli kon-
frontert med egne fordommer. Noe som kan overføres
til mange andre områder i livet. 

Jeg ønsker å avslutte med noen ord fra min lærer på
sexologistudiet, Espen Esther Pirelli Benestad: ”Sett al-
dri spørsmål ved andres lykke om enn så snodig den
synes å være; så har du sikkert mye å lære”.

Hvordan arrangere din egen Temadag
• Start i god tid
• Få dagen inn på skoleplanen
• Sett ned en planleggingsgruppe med lærere og

elever for å finne aktuelle temaer og innlegg. 
• Kontakt potensielle foredragsholdere
• Lag et strukturert program med muligheter for

spørsmål og refleksjoner underveis. 

Husk!
Involver elevene! Det er de som vet hva elever har
bruk for.
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Temadager om:
Kropp, identitet og seksualitet
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nina Berg Grindheim og Anne-Britt Johansen, helse-
søstre, Barne- og Familietjenesten Heimdal, Tiltak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I februar 2005 starta planlegging av et samarbeid
mellom Trondheim kommune og Trondheim Røde
Kors. 
Målgruppen for dette tiltaket skulle være barn av psy-
kisk syke foreldre i alderen 8- 12 år.  I praksis er dette
barn med lite eller få voksne i sitt nettverk.  Det er
barn som lever med eller har jevnlig kontakt med for-
eldre som er psykisk syk.

I mars 2003 startet bydelen Byåsen med aktivitetsgrup-
pe for samme målgruppe.  Alle lederne var kommu-
nalt ansatte.  Det ble i etterkant laget en rapport og
denne dannet grunnlag for våre grupper.  Ressursper-
soner fra gruppa på Byåsen var med i planlegginga
med Røde Kors. 

Røde Kors gjorde en behovskartlegging i 2004.  Her
kom det fram at det var behov i alle bydeler i Trond-
heim, ca. 10 barn pr. barneskole.
Forskere har også laget en oversikt over hvor mange
barn som har foreldre som får behandling for psykisk
lidelse, og tallet var sjokkerende høyt. 90.000 barn le-
ver med foreldre som har fått behandling for psyksisk
lidelse, viser statistikk fra SINTEF.  De som ikke har
oppsøkt hjelpeapparatet eller ikke har mottatt hjelp er
ikke regnet med.
Langtidsstudier fra 1984 viser at ca. 50 prosent av barn
med psykisk syke foreldre får en psykisk sykdom selv.

Målsettinga for oppstart av gruppa var at barna skulle
få treffe andre barn i samme situasjon, oppleve felles-
skap, styrke selvfølelsen, sette ord på følelser og tan-
ker.  De skulle få kunnskap om psykisk sykdom.  De
skulle få positive opplevelser og sosial læring.

Etter en planleggingsperiode gikk Røde Kors ut i pres-
sen  og søkte etter frivillige.  Røde Kors søkte etter
voksne, solide personer av begge kjønn og i ulik alder
over 23 år som ønsket å være med på å gi av seg selv
til unger i en vanskelig situasjon.  De måtte like å være
i lag med barn, vise forståelse, ha trygghet og tålmo-
dighet.

Etter avisomtale og annonsering meldte det seg mange
frivillige, nok til at det kunne dannes grupper i to by-
deler i Trondheim.  Alle som meldte seg ble innkalt til
intervju av Røde Kors.
To helsesøstre fra Trondheim kommune deltok i inter-

vjuene.  Dette for å sikre at vi fikk de rette personer.
De frivillige må vise vandelsattest.  Røde Kors kan
ikke kreve attester, men det sikret vi ved at Trondheim
kommune var med på intervjuene.

Det ble laget ett 15 timers kursopplegg – grunnopplæ-
ring i forkant av oppstart.  Undervisere på dette opp-
legg var Røde Kors og fagpersoner fra Trondheim
kommune.
Innholdet i kursopplegget var bl. Røde Kors verdier og
historie, FNs barnekonvensjon, Røde Kors retningslin-
jer for arbeid med barn og unge.  Kommunikasjon med
barn og unge, kulturforskjeller. Psykiske lidelser, kon-
sekvenser for barna. Hvordan møte barn av psyksisk
syke? Hvilke faktorer gjør at barn klarer seg?

Bakgrunnen for ønsket om et samarbeid mellom
Trondheim kommune og Røde Kors er at frivillige og
fagpersoner utfyller hverandre med kompetanse og er-
faringer på en måte som kommer barna til gode.  Fri-
villige stiller med sitt engasjement for ei gruppe barn
som trenger støtte i hverdagen.  Siden vi har vært vært
bare kvinnelige representanter fra Trondheim kommu-
ne i vår gruppe, har det vært fint at det har vært både
kvinner og menn med fra Røde Kors.

Gruppene kom i gang i september 2005  i bydelene
Heimdal og Lerkendal og planen er at de skal følge
skoleåret.  Vi avslutter gruppene i juni 2006 – ved sko-
leårets slutt. 
Det er omtrent like mange jenter som gutter i alderen 
8 – 12 år.  

Dette er aktivitetsgrupper da vi vet fra forksning at
disse barna er ”fattige” på opplevelser.  De ansatte i
kommunen og de frivillige deler på å hente barna på

Frivillig samarbeid med Røde Kors
Grupper for barn med psykisk syke foreldre

Helsesøstre Nr. 3 – 2005

Bilde fra gruppa for barn av psykisk syke forledre. Uteakti-
vitet.
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SFO/skole eller hjemme.  Vi starter alltid med ett felles
måltid.  Dette roer barna og det å sitte rundt ett bord
sammen voksne og barn er  sosial trening og trening i
det å vise omsorg for hverandre.
Deretter er det mye leik og moro, turer i skog og mark,
besøk i svømmehallen, kino og bibliotekbesøk.  I løpet
av timene vi er samlet prøver vi å få tid til å samles og
ta opp tema som opptar barna i hverdagen.  Erfaring
er at samtale rundt tema ikke kan være lengre en ca. 
10 – 15 min.  De blir da urolige og ukonsentrerte, be-
gynner å snakke om helt andre ting enn det som var
tema.

Utfordringen for oss kommunalt ansatte er å sette av
tid – det å legge noe annet tilside.  Det skal settes av
tid til de frivillige for veiledning og samtale.  Det å ha

frivillige å samarbeide med er positivt, de har stort en-
gasjement.

Midtbyen og Lerkendal distrikt har også hatt med kul-
turenheten i gruppa. Dette har vært positivt – lettere
tilgang på lokaler, ansvar for den økonomiske ”biten”,
de vet hva som skjer i lokalmiljøet.  Vi som arbeider i
Heimdal distrikt har ikke hatt med noen fra kulturen-
heten – mye tid har gått med til planlegging som Kul-
turenheten kan.
Vår erfaring er at det går mye tid til planlegging av ak-
tiviteter og samtaler, henting og bringing av barna, det
å lage et godt måltid.  Det å ha engasjerte frivillige har
tilført gruppa mye praktisk hjelp, positivt engasjement
og de har bidratt med aktiviteter fra egne intressefelt.
Vi synes dette samarbeidet er svært positivt og spen-
nende og ser fram til å kunne videreutvikle det.

Helsesøstre Nr. 3 – 2005

På årsmøtet for faggruppen av helsesøstre i
Sør-Trøndelag ble Hanne B. Johansen kåret
til årets helsesøster 2005. Hun har arbeidet
som helsesøster i mange år, og har nylig
gått over i pensjonistenes rekker.

Vi gratulerer!

Årets 
helsesøster
2005 i Sør-
Trøndelag

Gruppeledere, fra venstre: Inger Toresen, Trondheim kom-
mune, Kari Akersveen, røde Kors, Jonny Bjørnsen, Røde
Kors, Eva Karin Leonardsen, Røde Kors, Anne-Britt Johan-
sen, Trondheim kommune, Nina Berg Grindheim, Trond-
heim kommune.

Freud kom med en formidabel utta-
lelse jeg alltid vil huske. En gruppe
psykiatere forsøkte å finne ut sym-
bolikken i en bestemt adferd og
analyserte den under alle vinkler.
Freud, som var sigarrøker, røkte
bare i vei og sa: "Noen ganger er en
sigar bare en sigar." "Noen ganger
gjør vi ting altfor komplisert, det er
ikke sikkert de innebærer det ene
eller det andre."

Bear Heart
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Nina Misvær, helsesøster og for-
fatter, arbeider nå som høgskole-
lærer på helsesøsterutdanningen
ved Høgskolen i Akershus
–––––––––––––––––––––––––––––––
Denne artikkelen har stått i Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, og er
gjengitt med tillatelse fra redaktør
Torkil Berge.

Når antallet barn i det psykiske helsevernet er fordo-
blet siden 1998, er dette et felles anliggende for oss hel-
sesøstre og dere psykologer. Politikerne hevder at de
vil satse på barn og unges psykiske helse og har lenge
lovet økte ressurser til dette arbeidet. Men landets hel-
sesøstre har dessverre merket lite til disse løftene.
Snarere tvert imot – for eksempel ser skolehelsetje-
nesten ut til å nedbemannes grunnet kommunenes sta-
dig dårligere økonomi.

Helsesøster møter alle elevene mange ganger i løpet av
skolegangen – gjennom helseundersøkelser, vaksine-
ring, klasseundervisning og samtaler, både i grupper
og individuelt. I en HELTEF-undersøkelse fra 2004
hvor 16 480 elever i 5. og 7. klasse i Akershus var re-
presentert, oppgav en av tre at de hadde vært i kontakt
med skolehelsetjenesten det siste året. Det ble også
kartlagt at 15 % av alle elevene hadde psykiske van-
sker, 5 % betydelige vansker – dette siste ifølge forel-
drene. Frustrasjonen vår ligger i at innholdet i skole-
helsetjenesten fylles og utvikles, mens rammene blir
mindre og mindre.

Derfor spør jeg meg – hvor blir alle protestene mot
nedskjæringene av? Etter min mening er det nedslå-
ende at det bare er vår egen yrkesgruppe som synes å
argumentere med hvor betydningsfulle vi er for barns
psykiske helse. At foreldre, elever og skole offentlig
etterlyser våre tjenester, vil være ønskelig. Og hva med
samarbeidspartnere som barnevern, PPT og BUP –
hvorfor sier ikke de i fra? Er de simpelthen så ned-
gravd i arbeid med alt det vi ikke har klart å forebygge
at de ikke har overskudd til å rope et varsku til dem
som styrer?

Eller kan de manglende protestene skyldes at helsesøs-
ters helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen
ikke har noen bevist betydning for barn og unges psy-
kiske helse? I så fall trenger vi virkelig psykologhjelp!
Ikke for vår egen frustrasjon, men for å utarbeide
kunnskapsbaserte metoder som beviselig virker til
bruk i skolehelsetjenesten. Er det noen som kjenner seg
kallet? Hvis ikke, gi meg sjansen til å forsøke å moti-
vere dere.

For en tid tilbake hadde Arne Holte fra Avdeling for
psykisk helse ved Folkehelseinstituttet et utspill på
NRKs Puls. Han foreslo årlige screeningsundersø-
kelser i skolen på barn og unges psykiske helse og å
ansette psykologer . Men dette kan da umulig være en
riktig bruk av ressurser? Vi har jo kunnskap om
mange av risikofaktorene som forhold i oppvekstmil-
jøet, det være seg foreldres sykdom eventuell død, rus-
misbruk eller traumatiske samlivsbrudd. Og selvfølge-
lig forhold hos barnet og ungdommen selv som mis-
trivsel, lav selvfølelse, sykdom og funksjonshemning.
Slik jeg ser det, må det være mer samfunnsnyttig å
bruke ressurser på utvikle hensiktsmessige sekundær-
forebyggende tiltak til bruk i skolehelsetjenesten.

Helsesøsters helsefremmende og forebyggende oppga-
ver i skolen er å styrke barn og unges motstandskraft
ved hjelp av både universelle og selektive tiltak. Dette
være seg via veiledning til foreldrene eller i direkte
kontakt med elevene. I motsetning til dere skal vi i før-
ste rekke inneha og bruke våre kunnskaper i forhold til
store grupper. Men i tillegg skal vi, som dere, arbeide
med enkeltmennesker. Myndiggjøring og mestring er
sentralt i dette arbeidet.

Et godt samarbeid mellom helsesøster og foreldre og
skole er en forutsetning for at vi skal komme i forbin-
delse med risikoutsatte elever. Dessuten kan eventuel-
le behandlere, slik som dere, oppfordre foreldre og ele-
ver til å ta kontakt med helsesøster. Men for at vi skal
kunne hjelpe disse elevene til å mestre utfordringer i
livet sitt er det nødvendig med tilstrekkelige ressurser
samt kunnskapsbaserte metoder. Skal vi se realistisk
på det, er sannsynligvis det første helt avhengig av det
andre.

Helsesøstrenes styrke er at vi er generalister, men sam-
tidig er dette kanskje vår svakhet. Mange av oss har
nytte av å delta i faste veiledningsgrupper i regi av
BUP eller PPT. Og i all ubeskjedenhet vil jeg hevde at
det også er omvendt. Ved at helsesøster får veiledning
om tidlig og adekvat intervensjon til elever hun be-
kymrer seg for, blir en del henvisninger sannsynligvis
unngått. Derfor mener jeg at det er nødvendig med en
kunnskapsbasert metodeutvikling til bruk i skolehelse-
tjenesten for de elevene som er risikoutsatt – i et sam-
arbeid mellom psykologer og helsesøstre. Utfordring-
en er, ganske enkelt, hvilke barn er det formåltjenelig
at vi helsesøstre gir et tilbud, og hva bør et slikt tilbud
innebære.

Er det noen av dere nå som kan tenke dere å takke ja
til dette frieriet?

Et frieri



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst og foto: Idun Haugan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I Musikkmanesjens Hus i Trondheim lærer
barn fra 0 år og oppover om musikk, sang og
rytme, og her møtes jenter og gutter til nøy-
aktig samme kulturaktivitet. Ikke minst får for-
eldrene også en levende og lystbetont inn-
gang til musikkens rike. 

Inne i portrommet til et gammelt, hyggelig trehus på
Ilevollen i Trondheim står barnevognene på rekke og
rad, og ut gjennom døra siver sang iblandet fornøyde
gurglelyder. Musikkmanesjens Hus er blitt porten inn
til musikkens rike for mange, og her opplever de aller
yngste sine første møter med organisert kulturakti-
vitet. Barna er ennå noen måneder unna sin første års-
dag, men er allerede vant med opplegget og gjenkjen-
ner tydelig sangene foreldrene synger. 
De ser vekselvis bort på Nora Kulset som leder timen
og på sine små musikkompanjonger som ligger i ring
rundt i rommet. Foreldrene får også noen fortrolige
øyekast og brede smil, men her skjer så mye spen-
nende at fokuset flyttes rundt i rommet.  

Kommunikasjon
Ekteparet Frode Thorjussen og Nora Kulset driver Mu-
sikkmanesjen Hus. De er utdannet musikkpedagoger
og startet sitt virke i barnehager. De bygde opp et til-
bud i Stavanger før de etablerte seg i Trondheim for
snart fem år siden. Drivkraften er å formidle musikk til
de aller minste.
– Vi har spurt oss selv hvorfor vi må drive med mu-
sikk, og det handler om et behov for å kommunisere
og få respons. Går man dypere i det, kan man si at det
handler om å løse musikkens gåte; hvorfor finnes det
musikk? Og da må du gå tilbake før språket, til en an-
nen måte å kommunisere på, forklarer Nora Kulset og
fortsetter: 

– Første steg for oss var å lage konserter for de aller
minste. Vi opplevde at barna var svært åpne og motta-
gelige – samtidig som de var kritiske på en veldig di-
rekte måte. 

Motsatt prinsipp
Neste steg ble å involvere foreldrene. 
– Barn er så levende, og voksne så stive, så vi ville lære
de voksne å synge og spille med barna, sier Kulset.   

Helsesøstre Nr. 1 – 2006

42

Inn gjennom porten til musikkens rike



I dette motsatte pedagogiske prinsipp ser ekteparet ut
til å ha lykkes godt, for her synger foreldrene med, ko-
ser seg og leker med barna. 

– De voksne ser hvilken respons ungene gir oss på
sang, musikk, regler og musikalske leker, og det er
klart at foreldrene gjerne vil oppleve responsen selv! 

Flere av de minste i Musikkmanesjen har en storesøs-
ter eller storebror som har gått før dem. Foreldrene
sier opplevelsen har vært så positiv både for barna og
dem selv at de gjerne vil gi hele familien den samme
musikalske ballasten. Og de ser at barna har glede av å
møte hverandre. 

Kjønnsnøytralt 
Barn opplever tidlig at det finnes «jenteaktiviteter» og
«gutteaktiviteter». Musikken er imidlertid kjønnsnøy-
tral.
– Vi ser en stor kjønnsdifferensiering, og den starter
tidlig i livet. Når man snakker til en jentebaby bruker
man musikken i stemmen forskjellig enn til en gutteba-
by. Når barna  er små er det bare tonefallet i stemmen
de oppfatter, ikke hva du sier. Derfor er det så viktig å
være bevisst på det, og vi snakker om dette i gruppene
våre. Musikken er jo så genial fordi den er lik både for
jenter og gutter, understreker Nora Kulset. 

Likevel har ildsjelene i Musikkmanesjen sett at oppleg-
get har hatt ulik appell i forhold til kjønn. I starten var
det mest mødre med sine døtre som gikk her. 
– Vi lurte på hvorfor det var slik, og prøvde å legge inn
mer fysisk aktivitet, som for eksempel trommespilling.
Og nå har det motsatte skjedd; vi har mest gutter på de
eldste gruppene.

Universelt uttrykk
Ekteparet evaluerer opplegget fortløpende og er be-
visst på at de ønsker å favne begge kjønn, både blant
barna og foreldrene. Til tross for at musikken i seg selv

oppfattes som kjønnsnøytral, må de forholde seg til at
måten man henvender seg på kan ha ulik appell. 

– Det må vi være bevisste på, og det er viktig at forel-
drene føler seg komfortable med opplegget. Vi må
henvende oss både til jenter og gutter, til fedre og mø-
dre. 
Musikken forblir likevel et universelt uttrykk som
både gutter og jenter kan boltre seg i, ut fra like forut-
setninger. Her trengs ingen fysiske fortrinn. Og kan-
skje kan den være en brobygger mellom kjønnene, og
en arena hvor sang og musikalske uttrykk fungerer
som en buffer mot kjønnsdifferensiering. I alle fall er
det positivt at på enkelte grupper er det nesten halvt
om halvt med fedre og mødre som synger omsorgs-
fullt og lekent med sine små babyer. 

FAKTA OM MUSIKKMANESJENS HUS
• Har musikktilbud til førskolebarn og deres foreldre
• Etablert av og drives av musikkpedagogene Nora

Kulset og Frode Thorjussen
• Holder til i det gamle Britannia Hotell (fra 1708),

som ble flyttet fra Midtbyen til Ilevollen i forrige år-
hundre

• Tilbyr: Musikkgrupper for foreldre og barn. Åpent
kulturverksted. Kurs for barnehagefolk. Musikk-
marked. Sangverksted for foreldre (startet på initia-
tiv fra foreldrene selv).  

• Tilknyttet organisasjonen «Musikk fra livets begyn-
nelse».

Web-adresse: www.musikkmanesjen.no
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Mitt folk sier at man aldri skal ret-
te en anklagende eller dømmende
pekefinger mot ens neste, for når
man peker på en annen, peker tre
fingre tilbake på en selv.

Bear Heart

Når du ankommer et sted, kjenn
etter om det føles riktig i hjertet.
Hvis ikke, så gå.

Bear Heart Denne tegning-
en er tegnet av 
Sigrid Kvern-
berg.
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1 Alexander, Heidi Bressum 0693 OSLO
2 Arthur, Siv Anita H. 1472 FJELLHAMAR
3 Bendiksen, Ingrid 0685 OSLO
4 Bjørnestad, Lillian Helene 

Bondø 4632 KRISTIANSAND S
5 Brommeland, Marthe Akse 9016 TROMSØ
6 Bruvik, Margret 2614 LILLEHAMMER
7 Flåten, Marit Smestad 1407 VINTERBRO
8 Gjerstad, Turid 6683 VÅGLAND
9 Grimestad, Inger Lill 4400 FLEKKEFJORD

10 Hauge, Nina Antoinette F. 1555 SON
11 Helms, Reidun Valand 4513 MANDAL
12 Henriksen, Vigdis Wibe 9140 REBBENES
13 Iveland, Rita 4645 NODELAND
14 Kemt, Astrid Rasdal 9521 KAUTOKEINO
15 Kristianslund, Wenche 

Hennie 2901 FAGERNES

16 Kvendset, Hildegunn 
Andersen 6640 KVANNE

17 Liland, Eli Annie 9620 KVALSUND
18 Lyngen, Ellen Tove 2665 LESJA
19 Nesholen, Trude Tønseth 9360 BARDU
20 Nilssen, Beate 1344 HASLUM
21 Nilsson, Eva Kristina 3728 SKIEN
22 Olsen, Kari Anne Øverby 1613 FREDRIKSTAD
23 Ringen, Lindis 9517 ALTA
24 Rømo, Ann Siri 7500 STJØRDAL
25 Singelstad, Aslaug 5690 LUNDEGREND
26 Skaar, Sidsel Birkeland 4534 MARNARDAL
27 Skjåk, Trude kristin 2608 LILLEHAMMER
28 Væråmoen, Laila 9800 VADSØ
29 Wahlstrøm, Anna 7633 FROSTA
30 Wetrhus, Gunn Gautestad 4623 KRISTIANSAND S

Velkommen til nye medlemmer!

Norsk Sykepleierforbund har vedtatt nye retningslinjer for
kontakt med kommersielle aktører, gjeldende fra 01.01.2006.
Disse gjelder naturligvis også for LaH og alle våre medlem-
mer, og vi gjengir derfor hovedpunktene her. Du finner ret-
ningslinjene med utdypende kommentarer på
ww.sykepleierforbundet.no

Definisjoner
• Norsk Sykepleierforbund, (NSF) er å forstå som både

valgte og ansatte, i alle lokallag, faggrupper, fylkesav-
delinger og hovedkontor. Retningslinjene gjelder når
disse opptrer på vegne av NSF.

• Med kommersielle aktører menes leverandører, produ-
senter og sponsorer som leverer varer og/eller tjenes-
ter. (Tanums rettskrivingsordbok ”som angår han-
del”). Unntatt er NSFs egne selskaper.

• Nærmeste overordnede er i dette dokumentet å forstå
som: forbundsleder, generalsekretær, avdelingssjefer,
fylkesledere og sentrale faggruppeledere.

Differensiering
NSF har ulike roller overfor kommersielle aktører i for-
skjellige sammenhenger:
• NSF opptrer som en interesseorganisasjon for syke-

pleiere med målsetting om å inngå best mulige avtaler
for NSFs medlemmer.

• NSF har et pasientperspektiv på vegne av våre med-
lemmer og er i en slik rolle ivaretager av helseperso-
nellovens bestemmelser.

• NSF er en virksomhet og kjøper varer og/eller tjenes-
ter av kommersielle aktører.

Bakgrunn for retningslinjene
NSF er fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre. I
alt vårt arbeid skal vi sørge for at NSF og sykepleierne/
jordmødrene fremstår i et godt lys. Ansatte og valgte

skal unngå atferd  som kan skape tvil om egen eller an-
dres integritet og habilitet. Retningslinjene er en utdyp-
ning av Yrkesetiske retningslinjers pkt. 5.6. ”Sykepleie-
ren unngår å medvirke i markedsføring eller annen
kommersiell virksomhet som kan påvirke pasientens
og samfunnets tillit til sykepleierens uavhengighet
overfor leverandører og produkter.”

Formålet
Retningslinjene skal bidra til at samhandling mellom
NSF og kommersielle aktører skjer på en tillitsvekkende
måte. Samhandlingen og samarbeidet mellom NSF og
kommersielle aktører skal skje i former og på måter som
verken skaper integritetsproblemer eller avhengighets-
forhold. All samhandling skal være preget av åpenhet og
ikke svekke sykepleiernes eller NSFs troverdighet.

Prinsipper for samhandling
1. NSFs samarbeid med kommersielle aktører (se defini-

sjon) skal baseres på åpenhet, saklighet, etterprøvbar-
het og uavhengighet til ulike samarbeidspartnere.

2. Det skal ikke forekomme favorisering av enkelte kom-
mersielle aktører, et samarbeid skal baseres på nøytra-
litet og likeverdige tilbud om markedsføring.

3. De kommersielle aktørenes informasjon til NSF skal
være åpen og objektiv, og så langt det er mulig, pro-
dusentuavhengig.

4. All kontakt med kommersielle aktører som innebærer
forpliktelser for NSF skal avklares med nærmeste
overordnede (se definisjon).

5. Samarbeid mellom kommersielle aktører og et av
NSFs ulike ledd nedfelles i en skriftlig kontrakt. NSF
har utarbeidet en standardkontrakt til dette formålet.
Kontrakten skal godkjennes av nærmeste overordne-
de. Kontrakten og saksbehandlingen av denne arkive-
res i 10 år.

Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører
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PÅ UNGDOMMENS PREMISSER
Helsestasjon for ungdom
Forfattere: Toril Økland og Kari Glavin
Forlag: Akribe as
Utgivelseår: 2005
Antall sider: 209 ( av disse 14 sider littraturhenvisning-
er)
ISBN 82-7950-106-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Guri Giæver Evensen, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg opplever boka fortrinnsvis som et oppslagsverk for
den som planlegger å starte helsestasjon for ungdom,
men den er også aktuell for den som allerede er i gang
med den type arbeid. Det er mye nyttig informasjon
som en selv gjerne kan bli oppdatert på, for eksempel
har forfatterne tatt med de siste typer prevensjonsmid-
ler.
Kanskje kan en lære seg noe nytt om strategier, meto-
der og tiltak i forhold til hvordan snakke med ung-
dommen om helse og livsstil? Med å lese boka oppda-
ger en kanskje at en kan gjøre ting på helsestasjonen
annerledes, for eksempel om en skal ha eget tilbud til
gutter?
Bør jeg på ”min” helsestasjon få til et bedre samarbeid
med skolehelstjenesten?

Forfatterne har som målgruppe fagpersonell i helse-
stasjon for ungdom og skolehelsetjenesten, samt sam-
arbeidspartnere i kommunehelse- og spesialisthelsetje-
nesten og andre relevante instanser.

Hvis jeg skulle lest boka med tanke på oppstart av
ungdomhelsestasjon, ville jeg nok ha blitt overveldet
over alt jeg måtte sette meg inn i og gitt opp før jeg
startet. Om man leser innledningen nøye nok vil en se
at forfatterne forsøker å gi et bilde av det tilbudet
ungdom kan tilbys, ikke hva de skal tilby.
Boka er svært omfattende, og den er tettskrevet.
Den har bred marg hvor stikkord fra innholdet i tek-
sten står uthevet. Dette og tydelige kapitler med
underkapitler gjør at boka er grei å finne fram i.

Boka viser til endel forskningsresultater, stortingsmel-
dinger, strategiplaner, handlingsplaner, rundskriv,
veiledere, retningslinjer, lovverk mm. Egentlig synes
jeg det er bra hvis en har behov for å sette seg mere inn
i disse, men samtidig blir jeg sliten av å se på alle disse
parantesene til hvor det står referert.

Forfatterne beskriver det faglige innholdet i helsetilbu-
det for ungdom 13-20 (24) år. De viser til innsatsom-
råder, arbeidsmetoder og organisasjonsformer som
kan brukes som verktøy ved planlegging og gjennom-
føring av tilbudet.

Innsatsområdene er bla ungdom, samliv og seksua-
litet. Her under nevnes bla. tema som forebygging av
uønsket svangerskap (prevensjon) og abort, seksuelt
overførbare infeksjoner.
Psykisk helse, bla kliniske tilstander som aggresjon,
antisosial adferd, depresjon, angst. Spiseforstyrrelser.
Somatisk helse. Livsstil og helsevaner med bla. omtale
om rusmidler og tobakk, kosthold og ernæring, fysisk
aktivitet.
Ungdom med spesielle behov, for eksempel ungdom
med etnisk minoritetsbakgrunn og unge lesbiske og
homofiles helseforhold.
Ungdom utsatt for seksuelle overgrep.

Jeg anbefaler leseren å skumlese boka først for deretter
å nærme seg de områdene i boka en har bruk for eller
er interessert i.

Et av vedleggene i boka gir oversikt over adresser og
nettsteder som kan være relevante i arbeidet på helse-
stasjon for ungdom, dette synes jeg er positivt. Forfat-
terne skriver selv at listen ikke er uttømmende. Det er
forståelig da det alltid vil dukke opp nye nettsteder og
nye tilbud. Allikevel hadde det vært ønskelig at et
par ”gamle” tilbud som ROS, rådgivning om spisefor-
styrrelser og IKS, interessegruppa for kvinner med spi-
seforstyrrelser og Amathea (AAN) alternativ til abort
hadde vært nevnt.

Forfatterne virker å ha gjort et svært grundig og
gjennomarbeidet arbeid. Undertittelen på boka er ”på
ungdommens premisser”. Det innebærer bla.at helse-
stasjon for ungdom må tilstrebe og utvikle kvalitet
som ungdom har forventninger om, eller som ung-
dommen uttrykker det, ”der de kan sine ting”.

B O K A N M E L D E L S E R

Vi er her for å gjenspeile skjønn-
heten i alt liv, skjønnheten i trær,
gress, dyr, fugler og elver der de ren-
ner forbi. Alt dette kan gå tapt med
tiden. Kan vi ikke, mens vi fremdeles
er her, verdsette og elske landet,
omgivelsene, slik at vi når vi vandrer
videre, vil ha etterlatt noe solid og
vakkert til dem som følger etter oss?
Bygger vi her og nå et solid funda-
ment slik at de unge kan vokse seg
sterke og bli produktive på en positiv
måte?

Bear Heart
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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: Juni 2006
Frist for innsending av stoff og annonser: 6. mai 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:
Redaksjonen, Helsesøstre nr. 2/2006
Faggruppen av helsesøstre i Nordland
v/leder Eli Taranger Ljønes
Lærings- & Mestringssenteret, Seksjon for kunnskapsbygging
Nordlandssykehuset, Prinsensgt. 164, 8092 Bodø
eli.taranger.ljones@nlsh.no – Tlf. 75 53 47 98 – Mobil 952 40 328

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

Info fra redaksjonen
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2006
OSLO: 242 Reidun Fagervik Setervollveien 5 0496 Oslo

tlf. priv: 22 15 30 27 arb: 23 47 38 70 mobil: 41 54 58 31
e-post: reidunfagervik@hotmail.com

ØSTFOLD: 110 Tove Nedregotten Bakkelund 1746 Skjeberg
tlf. priv: 69 16 12 64 arb: 69 11 68 80
mobil: 99 53 62 84 mobil: 98 25 63 44
e-post: tove.nedregotten@sarpsborg.com

AKERSHUS: 238 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: 94 Cecilie Ruud Dangmann Dragonveien 23 2335 Stange
tlf. priv: 62 58 23 54 arb: 62 58 52 82
mobil: 920 69 763 arb: 976 68 973 
e-post: cecilie@dangmann.com  

OPPLAND: 80 Rigmor Høie 2680 Vågå
tlf. priv: 61 23 79 80 arb: 61 70 07 00 mobil: 41 20 64 81
e-post: rigmorho@online.no e-post: rigmor.hoie@sel.kommune.no 

BUSKERUD: 115 Rita Bjørnstad Brattbakken 1 3340 Åmot
tlf. priv: 32 78 44 08 arb: 32 78 66 70
mobil: 90 76 91 73/41 30 39 05 e-post: rita.bjoernstad@modum.kommune.no 

VESTFOLD: 105 Liv Horpestad Hortensvn. 159 3157 Barkåker
tlf. priv: 33 38 05 97 arb: 33 08 57 01
e-post: livhorpestad@hotmail.com   liv.horpestad@horten.kommune.no

TELEMARK: 102 Åse Borgen 3650 Tinn Austbygd
tlf. priv: 35 09 82 65 arb: 35 08 17 20
e-post: aase.borgen@tinn.kommune.no 

AUST-AGDER: 50 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: 79 Irene Hagen, Alvestien 11, 4638 Kristiansand
Tlf: priv: 38 04 86 69 arb: 38 07 59 80 mobil: 957 91 114
e-post: irene.hagen@kristiansand.kommune.no

ROGALAND: 187 Nina Hurlen Myklabergveien 11 4314 Sandnes
tlf.priv: 51 63 02 38
e-post: ninahurl@online.no 

HORDALAND: 217 Astrid Paulsen Østre Stiaberget 13 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27 e-post: astrid.paulsen@fjell.kommune.no
mobil: 48 24 83 64 e-post: astridherm@hotmail.com 

SOGN OG FJORDANE: 61 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: 123 Anita Kvalsvik Åsbygda 6390 Vestnes
tlf.priv:71 18 93 55 arb: 71 18 41 94
e-post: helsestasjonen@vestnes.kommune.no / anitakvalsvik@xi.no

SØR-TRØNDELAG: 147 Guri Giæver Evensen, Håkon Håkonsons g. 7, 7052 Trondheim
Tlf.privat: 73 52 23 35 arb.: 72 54 62 88 mobil: 91 11 28 29
e-post: guri-giaver. evensen@ trondheim. kommune. no

NORD-TRØNDELAG: 85 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: 122 Eli Taranger Ljønes 8100 Misvær 
Tlf. privat: 75 53 93 97 arb.: 75 53 47 98 mobil: 95 24 03 28
e-post: eli.taranger.ljones@nlsh.no

TROMS: 109 Elin Johanne Andersen Bjørklia 18 9300 Finnsnes
tlf. priv: 77 84 11 14 arb: 77 87 50 89 mobil: 41 45 08 34
e-post: serrea@online.no e-post: elin.andersen@sorreisa.kommune.no 

FINNMARK: 52 Gro Vars Mienna Niitosjogas 6 9730 Karasjok
tlf. priv: 78 46 74 53 arb: 78 46 85 15
fax: 78 46 69 39 e-post: gro.vars.mienna@karasjok.nhn.no

Jan. 2006:          2390 medl. (innkl. 3 i utlandet)
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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




