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Redaksjonskomiteen fra Nord-Trøndelag. Bildet er tatt i amfiet på Stiklestad, Ver-
dal. Fra v.: Tove Solvang Rian, Sigrid Grøtan Øksnes, Marianne Vollen Westerhus,
Bente Vekseth, Trude Viem Dahl og Anita Gjersvik Prestmo.

Redaksjonskomiteen kommer denne gangen fra Nord Trøndelag. Vi var det
første fylket som tok over redaksjonsansvaret, så det var morsomt å få opp-
draget igjen. Gode innarbeidede sentrale prosedyrer gjorde at arbeidet med
bladet gikk lettere denne gangen. E-post er et utrolig godt arbeidsredskap
som sikrer god informasjonsflyt.   

Vi har observert at utviklingen av bladet har gått en vei etter første runde –
oppover. Vi tenkte at vi måtte bidra med ytterligere utvikling og prøver å
dra i gang ”Til minne om” og ”Til debatt”. Vi har tro på at flere enn oss fø-
ler behovet for å debattere ulike ting og forhold. Vi kan jo også bruke den
for å øve oss på å debattere i større organ. Ellers har vi forsøkt å ha et spesi-
elt fokus på utvikling og forskning – hvordan blir helsesøsters framtid – hva
skal påvirke våre valg? Vi sender stafettpinnen videre til våre medsøstre i
Sør-Trøndelag, og ønsker lykke til med neste blad.
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6800 Førde E-post priv: oroti@online.no

E-post jobb: kari.esaiassen@forde.kommune.no



Kjære helsesøstre!

Høsten har for lengst tatt grep, og vi er på full fart
inn i en hektisk advents- og førjulstid.
Så langt har vi opplevd varmerekorder og som-
merlige tilstander langt ut i november, og skiføret
lar stort sett vente på seg. Selv bor jeg et sted hvor
vannski er det sikreste å satse på!

Det har vært en travel høst for LaH. Vi har nylig
arrangert konferansen Ungdom og helse i Oslo,
hvor pågangen var langt større enn vi hadde vå-
get å drømme om; over 220 deltakere på to tett-
pakkede dager med fokus på ungdom, preven-
sjon og psykisk helse. 

LaH i NSF
Nylig ble Sentralt Fagråd (SF) avholdt. SF består
av alle faggruppelederne i NSF, samt valgt leder.
NSF er inne i en omorganiseringsprosess, som
også vil få konsekvenser for faggruppene og de-
res samarbeid med NSF. I korte trekk er det for-
slag om endring av valgordning, overtakelse av
økonomifunksjon, andre og flere treffpunkt for
faggruppeledere, SF og sentral ledelse i NSF. SF
har gitt klare signal på at faggruppene må få en
sterkere rolle innad i NSF. Fra helsesøstergruppa
har vi uttrykt bekymring over om omorganise-
ringen i tilstrekkelig grad vil ivareta vårt behov
for kontinuerlig kontakt om og støtte i faglige
spørsmål som berører vår tjeneste. 

Helsesøster; omorganisert og tverrfaglig 
Vi har det siste året fått flere henvendelser fra kol-
leger som uttrykker bekymring for helsesøster og
helsestasjons- og skolehelsetjenestenes rolle i det
tverrfaglige samarbeidet, og i forbindelse med
omorganiseringsprosesser i kommunene. LaH er
positive til at kommunene utarbeider gode mo-
deller for tverrfaglig samarbeid, men det stiller
krav til oss som helsesøstre at vi er tydelige på og
stolte av eget fag, og modige nok til å stå for det
vi kan! 

Vi ble nylig kjent med at i en kommune, har man
igangsatt et prosjekt hvor 2- og 4-årskontrollen
legges til førskolelærer i barnehagen for at helse-
søster skal få frigjort tid til de som trenger noe ekstra.
Dette kan umiddelbart virke besnærende, men
innebærer at vi gir slipp på noe av vår kjernekom-
petanse, og ikke i stor nok grad profilerer blant
annet den somatiske kunnskapen vi som syke-
pleiere/helsesøstre innehar. Dessuten bidrar det
til å endre helsestasjonens profil fra et lavterskel-
tilbud for alle, til å være et tilbud om oppfølging
av de som har ekstra behov. Vi mener dette inne-
bærer brudd på både retningslinjer, lover og for-
skrifter og følger saken opp via NSF og Sosial- og
helsedirektoratet.
En annen kommune ønsker å legge helsestasjo-
nens timebøker på data til servicetorget. Denne
saken har vi bedt Sosial- og helsedirektoratet fore-
ta en juridisk vurdering av. Det er viktig å ikke
ofre verken egen faglighet, taushetsplikt eller per-
sonvern i iveren etter bedre og mer publikums-
vennlige ordninger! 

En stor takk til redaksjonsgruppa i Nord-Trønde-
lag som har laget et blad spekket med interessan-
te artikler! De har blant annet innført spalten ”Til
debatt” som jeg vil oppfordre dere til å bruke.
Kanskje kan Øyvind Kvello’s artikkel være et
godt utgangspunkt for debatt?

Ellers håper jeg at vi alle klarer å stoppe opp midt
i travle jobbdager og juleforberedelser, og nyte
noen stille stunder med tente lys, musikk vi liker
eller ei god bok, og hente krefter til et nytt og ak-
tivt år.

Riktig god jul ønskes alle Helsesøstre’s lesere!

Med vennlig hilsen Astrid Elisabeth
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gunn Hauan Tronsen, kontaktperson for parkurs i 
Innherred Samkommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verdal kommune kom høsten 2004 med som
pilotkommune i prosjektet ”God start” – et
par-kurs for førstegangsforeldre. Samlivskur-
sene ble i begynnelsen av 2004 lansert som et
satsningsområde fra regjeringens side for å
styrke parforhold der barn er involvert. Kur-
sene skulle være gratis og rettet mot foreldre
som får sitt første barn sammen. Norge er for
øvrig første land i verden som tilbyr gratis
samlivskurs. Hensikten er å gi støtte og inspi-
rasjon til nybakte foreldre i en periode med
store forandringer og utfordringer i hverdagen
og i parforholdet.

Da parkursene ble lansert fra Barne – ungdoms – og fa-
miliedirektoratet søkte vi om å komme med i prosjektet,
og Verdal kommune var en av 21 kommuner som startet
opp. Til å være offentlig forvaltning gikk det liten tid fra
planlegging til gjennomføring. Tilbudet om gratis sam-
livskurs ble behandlet i kommunestyret (saken ble frem-
met av et KrF-medlem), og vi fikk tverrpolitisk støtte.
Det vi ikke satte som et kriterium var en økonomisk for-
pliktelse fra kommunens side, noe vi heller ikke har i
dag. Vi tenker at administrasjon og kommunestyre had-
de hatt et større eierforhold til prosjektet dersom de had-
de forpliktet seg økonomisk. Husleie og diettgodtgjø-
relse har gått av helsestasjonens budsjett, mens honorar
til oss kursledere dekkes av Bufdir. Når vi ønsker at
kommunen skal ha et forhold til prosjektet, så er det for-
di vi ønsker det skal gå prestisje i det å gi nybakte forel-
dre en god start i dagens samfunn. På sikt hevder jeg at
det vil ha noe å si for nettopp kommuneøkonomien.

For oss kursledere (2 menn ”utenfra” og to av oss ansatt
i helsestasjonen) startet det med to dagers intens under-
visning i lag med folk rekruttert fra ymse hold. Mange
var fra familievern, helsestasjon, barnevern, frivillige or-
ganisasjoner, kirken etc. En sammensatt gruppe men-
nesker ble skolert av dyktige fagfolk med mange års er-
faring på familie – og samliv, – flere fra Modum Bad der
de har lang erfaring på å gi veiledning i livskriser. Som
deltakere satt vi med mange tanker om hva det var vi
hadde begitt oss ut på, for vi skjønte fort at det tar mer
enn to dager å bli en god kursleder. Men det er noe med
å bruke de ressursene man har, og å være det mennes-
ket man er. Fra helsestasjonens side vet vi en del om det
å få barn, være foreldre og overgangsfaser i livet.

Helsesøstre og jordmødre på Verdal Helsestasjon har
lenge ønsket å gi et bredere tilbud til både mor og far om
hva det innebærer å få barn, gi kunnskap slik at de kan

forberede seg på forandringen i livet som foreldre. Og
det er nettopp dette kurset dreier seg om. Å løfte fram
gjenkjennelige hverdagsproblemer, presentere utfor-
dringer, kommunikasjonsteknikker og problemløs-
ningsmetoder. Med kurshefte, overhead, formidling av
kursledere og aktiv deltakelse fra foreldreparenes side
blir det en spennende dag. Det kjennes som om man får
for lite tid til enkelte tema, men målet er ikke å komme
gjennom programmet. Det viktigste er å gi deltakerne
rom for samtale og diskusjon, og på det viset starte pro-
sesser som forhåpentligvis bærer frukt.

I invitasjonen legges det vekt på at en ikke må ha pro-
blemer for å delta på kurset. Vi ser fortsatt en slik tenk-
ning her om at vi ”klarer oss”, ”snakker man med andre
om sånt” osv. Det har til tider vært en stor utfordring for
kvinna å få mannen med på dette, da det synes som om
det ennå oppfattes som en kvinnegreie å prate om alt. Vi
ser at det er viktig å bruke tid på å modne fram det selv-
følgelige i å takke ja til denne typen kommunikasjon.
Markedsføringen av kurset skjer i svangerskapet på fød-
selsforberedelsen der begge parter er til stede. Det er
nødvendig at vi henvender oss til mannen og at han får
en ekte erkjennelse av at han er viktig.

Helsesøster nevner kurset på 6 ukers konsultasjonen, og
gir ut et standarisert kort/innbydelse til parkurset. De-
taljert invitasjon sendes ut senere i form av et brev stilet
til både mor og far. Det er føringer for at barnet skal ha
blitt 3 måneder slik at hverdagen har fått etablert seg
noe. Det gis også en frist for påmelding. Vi har for vår
del gjort ”God start” til et en dagskurs, lørdag på Ver-
dal Hotell med gratis lunsj og avlastning for dem som
må ha med barnet. Primært presiserer vi at paret får mer
igjen for dagen dersom de kan komme alene, og oftest
lar det seg organisere med hjelp av nettverk som kom-
mer innom med barnet for amming. Vi har en lang og
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God start –
godt samliv



god lunsj, samt avbrekk mellom de forskjellige tema
med servering av kaffe/te, frukt og sjokolade. 

Første gang vi arrangerte kurs hadde vi med oss en ob-
servatør – en psykolog fra familievernkontoret på Stein-
kjer. Vi hadde klare avtaler på forhånd om det å bidra,
korrigere etc i kurset. Dette var en trygghet for oss, og
gjorde oss også rede til å gå videre med det opplegget vi
hadde for dagen. Materialet har vi fra sentralt hold, men
formidlingen og innholdet må bli vårt for at det skal bli
bra. Det å ta imot innspill, stoppe opp, bruke situasjo-
nene – det er her utfordringene ligger. Det kreves å være
en god kursleder. Kurset evalueres av deltakerne på
slutten av dagen, og da ser en gjerne at situasjoner og
innspill kunne vært benyttet bedre. Dette gjør at også vi
som kursledere er i læring, noe som gjør det hele ekstra
spennende. Vi pleier også å evaluere hverandres innsats
som kursledere.

I korte trekk vil vi si:

– Dette prosjektet har vi tro på. Tilbakemelding fra del-
takerne viser at dette er noe også de har tro på. På en
skala fra en til seks har de evaluert samlivskurset på
landsbasis til 4 – 5. Ni av ti som har gått på kurs an-
befaler det til andre.

– Utfordringen ligger i å rekruttere menn, og det må vi
starte tidlig med.

– Det bør være minst en mannlig kursleder.
– Media er en viktig støttespiller dersom man skal star-

te opp i egen kommune. Hold dem informert, og få
deltakerne til å stå fram. Det gir god rekruttering til
nye kurs.

– Velg en nøytral arena utenfor helsestasjonen (som
dessverre er noe kvinnedominert fremdeles).

– Fra høsten 2005 har vi fått egen regionkoordinator i
Trondheim, underlagt regionkontoret for Barne –
ungdoms – og familieetaten. Dette medfører at det er
lettere å nå en kontaktperson, og å forme kursene et-
ter lokale forhold.

– Egenmotivasjon er viktig når det gjelder denne type
arbeid. Dette er noe man må ville selv, ikke være noe
som er pålagt av andre.

Målet er at kurset skal være tilgjengelig i alle kommu-
ner fra 2006. Per i dag har 182 kommuner kommet i gang.
Om målet nåes er vanskelig å si. Men at det er noe å ”hen-
te” for førstegangsforeldre, det er vi overbevist om. Kan-
skje gjør det oss som jobber med gravide og nybakte for-
eldre godt, det å gi noe mer enn medisinsk veiledning
med på veien?
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MICRO-VERDEN og 
MACRO-VERDEN 
Du er engasjert i finans og kreditt.
Jeg driver i byssing, bleier og skitt.
Du håper på en solid investering.
Jeg gruer for helsestasjonsvaksinering.
Du fordyper deg i næringslivssiden.
Jeg leser om amming og gulping for tiden.
Din verden består i vinning og tap,
mens min er opptatt av mating og rap.
Du innbyr til luncher og viktige møter.
Jeg moser poteter og prøver ut grøter.
Hør verdens parole: ”Bli best og vær først!”
Men hjemme hos Nora er gleden størst!
I tannløse gommer og øyne som ler
den største rikdom i verden jeg ser.
Den kan nå slett ikke måles i kroner,
Ss blås i renter og børsmillioner!
En post kan ligningsvesenet glemme;
Det er den skatten som vi har hjemme!!!

Hanne Wennberg

Høst ved Snasaelva.

Foto: Eystein Ness, 
Verdal kommune



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Randi Eidem Solem, helsesøster på Helsestasjon
for ungdom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I Stjørdal kommune har jordmor, helsesøster på Helse-
stasjon for ungdom og Utekontakten startet et forebyg-
gende arbeid blant gravide og unge mødre under 25 år
med psyko-sosiale belastninger. Tilbudet går over tre
trinn og er gratis. 

Trinn en: "Samtalegruppe for unge gravide"med jord-
mor og helsesøster på Helsestasjon for ungdom. 
Trinn to: "Ung mor og barn gruppe" med helsesøster på
Helsestasjon for ungdom og Utekontakten. 
Trinn tre: "Mammakveld på utekontakten" med to an-
satte fra Utekontakten.

Bekymring for unge gravide og mødre med
psyko-sosiale problemer
Tilbudet startet med at Utekontakten så flere brukere
som var blitt mødre og kunne tenke seg å starte en grup-
pe for disse ungene jentene. De diskuterte dette med hel-
sesøster på Helsestasjon for ungdom. Samtidig var jord-
mor bekymret for en del av de unge jentene som gikk på
svangerskapskontroll hos henne. Hun opplevde at det
var flere ungdommer med psykososiale problemer som
ble gravide og ønsket et samarbeid med Helsestasjon for
ungdom for å gi disse et eget tilbud. Alle tre instansene
var i kontakt med noen av disse jentene på ett eller an-
net tidspunkt og flere av jentene kjente hverandre og
gikk i samme miljø. Vi fikk ideen om å gi jentene et til-
bud både før og etter fødselen, noe som vi kunne få til
ved å samarbeide om det. Vi sendte ut informasjon til

alle samarbeidspartnere i kommunen om at vi gikk
igang med et slikt tilbud, og at de kunne melde på ung-
dommer de var bekymret for. Vi startet to grupper vå-
ren 2004. En som tok utgangspunkt i unge mødre på Ute-
kontakten og en "Samtalegruppe for unge gravide." De
som startet i gruppen med gravide fikk tilbud om å gå i
"Ung mor og barn gruppe" etter at barnet var født. De
som etterhvert begynte på jobb og skole fikk tilbud om
"Mammakvelder" på Utekontakten på kveldstid.

Trinn 1: "Samtalegruppe for unge gravide" – et samar-
beid mellom jordmor og Helsestasjon for ungdom

Målgruppen er unge gravide under 25 år med psyko –
sosiale belastninger. De gravide rekrutteres av jordmor.
De kan også rekrutteres via legetjenesten. Målsettingen
er å gi gravide ungdommer som trenger det ekstra støt-
te og veiledning mens de er gravide slik at de skal bli så
godt forberedt som mulig til å ta imot et lite barn. I til-
legg kan de bli kjent med andre i samme alder som er
gravide. Gruppen består av 5 - 7 unge gravide. Vi har
fire samlinger over 4 uker etter skoletid med varighet på
1 - 1,5 time. Gruppen kan selv velge hva de vil snakke
om og tema kan avtales etterhvert. Vi har også laget et
program som kan følges dersom de ikke har spesielle øn-
sker. Vi legger vekt på samtalen rundt bordet og har en-
kel servering hver gang. De som ønsker det kan gå på
ordinært svangerskapskurs i tillegg.

Trinn 2: ” Ung mor og barn gruppe"- et samarbeid
mellom Utekontakten og Helsestasjon for ungdom

Målgruppen er unge mødre under 25 år med psyko-
sosiale belastninger og med barn under 2 år. De trenger
ikke å ha gått i "Samtalegruppe for gravide" for å være
med i gruppen. Målsettingen er å gi jentene hjelp til å
mestre morsrollen, støtte de i å gi så god omsorg og opp-
følging til barna sine som mulig og bidra til å bygge nett-
verk mellom dem. Det er ca. 5 - 7 unge mødre med barn
i gruppen og vi møtes annenhver uke, ca. 1, 5 time hver
gang. Vi har enkel servering og legger vekt på å gi opp-
merksomhet både til mødrene og barna og lar jentene få
snakke om det de er opptatt av. Vi kan også foreslå tema
dersom de ikke har spesielle ønsker. Aktuelle tema kan
være samspill mor – barn, å være ung mor, rus, fest, for-
eldrerollen, barns utvikling og behov, barn og lek osv.
Vi kan også gjøre aktiviteter sammen dersom det er øn-
ske om det. Vi har brukt Ungdommens hus som lokale. 

Trinn 3: ”Mammakveld” på Utekontakten

Målgruppen er jenter som tidligere har deltatt i ”Ung
mor og barn gruppe" og som enten har barn over 2 år el-
ler har begynt på skole eller arbeid. Målsettingen er so-

Helsesøstre Nr. 3 – 2005

8

Tverrfaglige samtalegrupper i
Stjørdal kommune 

– et tilbud over tre trinn til unge gravide og unge mødre under 25 år

Fra venstre:  barnevernspedagog Bjørg Kristin Aamodt, jord-
mor Carin Gresset og helsesøster Randi Eidem Solem.



sialt samvær, nettverksbygging, fokusere på jentenes
ressurser og fremtidsmuligheter. Gruppa møtes en
kveld i måneden på Utekontakten.

Erfaringer
Vi har hatt 3 "Samtalegrupper for unge gravide" og 4
"Ung mor og barn grupper" og Utekontakten har hatt
noen "Mammakvelder".
Ungdommene var skeptiske i starten og det var vanske-
lig å få med noen i første gruppa. Vi startet med to unge
jenter med barn som gikk mye på Utekontakten. Sakte
kom det til flere, og til sommeren hadde vi en gruppe på
7 jenter med barn under ett år. Det var lettere å rekrut-
tere gravide for de gikk allerede hos jordmor, men noen
takket nei eller møtte ikke opp.
Alle gruppene har ikke fungert like godt, men de fleste
ungdommene har trivdes og har vist at de har satt pris

på tilbudet. Flere har fått nye venner og de har lært av
hverandre. En gruppe ville fortsette å møtes hos hver-
andre.
Vårt inntrykk er at jentene har fått styrke, økt selvtillit
og mestringsopplevelse ved å delta i gruppene. Dette så
vi tydelig hos enkelte av jentene.
Det er vanskelig for helsesøstrene eller andre å få ung-
dommene til å melde seg på gruppene. Den beste re-
krutteringen har ungdommene gjort selv ved å få med
venner og bekjente. 

Tilbud til fedrene? 
Vi ønsker å inkludere fedrene også, og ser helt klart at
det er behov for det, men foreløpig har vi konsentrert
oss om å få erfaringer fra å jobbe med jentegruppene. Å
få til et tilbud til de unge fedrene er noe vi må jobbe med
fremover.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Jordmor Ellen Paulsen, Sykehuset Levanger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Føde/Barselavdelingen på Sykehuset Levanger har
vært såkalt mor – barnvennlig avdeling siden 1996 og
ble revurdert i 2005. Dette innebærer at vi følger de
retningslinjer som sentrale myndigheter gir i forhold
til amming og at vi holder oss oppdatert.
I alle år har vi hatt spørsmål fra mødre med amme-
problemer/ spørsmål. Gjerne på tidspunkt da det har
vært vanskelig å få tak i annet fagfolk. Det har også
vært en del spørsmål om ammeproblem i vår vanlige
svangeskapspoliklinikk.
En av våre jordmødre har interessert seg spesielt for
amming og tok videreutdanning i ammeveiledning
ved Nasjonalt ammesenter i 2004. 
Avdelingen ser stor nytte av dette og ønsket å utvide
tilbudet til brukerne våre med å opprette en amme-

poliklinikk. Vi har organisert tilbudet med å ha en
egen telefon, og en dag hver uke hvor det er mulig for
et gjenbesøk hos oss.
Hit kan primærhelsetjenesten henvise sine brukere,
eller damene kan ta kontakt selv.
Vi startet opp forsiktig på vårparten 2005 og ser at til-
budet blir mer brukt etter hvert.
Tilbudet er ment som et supplement til det allerede
eksisterende hjelpeapparat. Det kan være stor nytte å
få en time her allerede i svangerskapet for å legge en
plan for ammehjelp. Det kan være kvinner med hor-
monproblemer, dårlige ammeerfaringer fra tidligere
eller ved bruk av spesielle medikamenter, eller der det
er utført brystplastikk.
Vi ønsker også at helsepersonell skal bruke amme-
veilederen vår enten det er enkelte spørsmål eller av-
tale om informasjonsmøter eller kurs. Det har allere-
de blitt brukt, og vi har fått positive tilbakemeldinger
på det.

Ammepoliklinikk – Sykehuset Levanger

Det koster intet
men skaper meget

Beriker den som får det
uten å gjøre den som gir fattigere

Det varer kun et øyeblikk
mens minnet om det kan vare evig

Smilet er hvile for den trette 
gir mot til en nedbrutt sjel
og trøst til et sorgfullt hjerte

Det er en sann motgift
som naturen har i reserve
mot all lidelse

Og dersom du ikke får det smilet du har fortjent
så vær generøs og gi ditt

I virkeligheten er det ingen
som trenger det mer
enn den som ikke vet å gi det

fritt oversatt etter Leslie Gibson

Smilet
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leif Inge Brunvand, seksjonsoverlege Barnehjerte-
seksjonen, Ullevål Universitetssykehus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Norsk barnehelse er svært god. Det er en re-
kordlav spedbarnsdødelighet, god vaksinasjons-
dekning og et godt etablert primærhelsesystem
med rundt 1200 helsestasjoner spredt over det
ganske land. Det kan imidlertid være vanskelig å
se betydningen av helsestasjonsvirksomheten
og skolehelsetjenesten for politiske og bevil-
gende myndigheter. Norske barneleger er ikke i
tvil, helsestasjonene og skolehelsetjenesten er
en svært viktig del av norsk pediatri som bør for-
svares og videreutvikles.

Universitetsmiljøet i pediatri var sentrale i opprettelsen
av skolehelsetjenesten og helsestasjonsvirksomheten da
denne så smått startet for hundre år siden. Norsk Pedi-
atrisk Selskap, som senere ble omdøpt til Norsk Barne-
legeforening, var sentrale aktører i utformingen av Lov
om helsestasjoner i 1974, og flere barneleger deltok en
periode aktivt som helsestasjonsleger. I vår generalplan
fra 1979 ble det imidlertid slått fast at den medisinske
førstelinjetjenesten for barn, inkludert helsestasjonsar-
beidet og skolehelsetjeneste, var allmennmedisinens
område. Barnelegens rolle ble definert som veileder for
primærhelsetjenesten og som bindeledd til barneavde-
lingen. I perioden etter dette er vi nok mer plassert på
gangen enn i sentrum av helsestasjonens virksomhet.

Helsestasjonen er imidlertid en sentral byggestein i
norsk pediatri. Oppfølging av nyfødte barn, overvåk-
ning av barnets vekst og utvikling, støttefunksjon til ny-
bakte foreldre, informasjon om ernæring, søvnproble-
mer, kolikkplager osv. er viktig feltarbeid utenfor syke-
hus. Gjennomføring og markedsføring av vaksinasjons-
programmet er særdeles viktig for å redusere forekomst
av alvorlig sykdom hos barn. Kanskje noe av det viktig-
ste er at man får anledning til å følge det samme barnet
over lengre tid, få innpass og tillit hos småbarnsforeldre
og kan fange opp avvik og problemer på et tidlig tids-
punkt. At man kan være til støtte og hjelp.

Det er ingen tvil om betydningen av helsesøsters sen-
trale og viktige rolle i det forebyggende arbeid blant
barn, knyttet til hennes spesialutdannelse etter syke-
pleierutdannelsen og den erfaring hun får i utøvelsen av
yrket. Det er heller ikke tvil om at den medisinske delen
har vært og er for svak i dagens system. Helsestasjons-
legen er per i dag en allmennpraktiker. Det er et bra ut-
gangspunkt med tanke på feltarbeid og kontakt med lo-
kalmiljø og familie. Allmennpraktikeren møter ofte an-
dre familiemedlemmer, kjenner familierelaterte proble-
mer og kan innta flere roller. Svakheten ligger imidler-
tid på flere plan. Der stilles ikke noe krav til  spesialut-
dannelse utover medisinsk embetseksamen. Det er ing-
en krav om tjeneste ved barneavdeling. Man kan ha kort
og fragmentert helsestasjonstjeneste med gjesteopptre-
den en gang imellom, nærmest som et kjært lite avbrekk
i en ordinær hektisk kurativ virksomhet. Det ligger liten

prestisje i det å være helsestasjonslege, som kan oppfat-
tes som en hyggelig og lett jobb. I enkelte kommuner er
helsekontrollene lagt til legens eget kontor, ikke på hel-
sestasjonen. For helsestasjonen er dette den verst tenke-
lige løsning. Det gjør samarbeidet inn mot helsestasjo-
nen vanskeligere, det trekker klinisk helsestasjonskon-
troll ut av helsestasjonen og gjør den medisinske delen
av hele virksomheten vanskeligere og mindre synlig.
Dette kan være med på å undergrave den medisinsk-
faglige delen av helsestasjonens virksomhet og svekke
tyngden og betydningen av helsestasjonen i seg selv. 

Den medisinsk delen av helsestasjonsvirksomheten er
og blir en spesialoppgave, svært ulik den kurative all-
mennmedisinske hverdag. Det foretas en klinisk scree-
ningkontroll av friske barn der målet er å oppdage mer
eller mindre alvorlig sykdom og det gis råd til unge for-
eldre. Det vil si at man skal plukke ut noen få syke blant
mange friske barn. For å kunne fungere godt faglig, må
man ha god kjennskap til det sykdomspanorama som er
aktuelt i aldersgruppen og man må være motivert og
innstilt for å se de faglige utfordringene. Flere hundre
sjeldne medfødte sykdommer gir ulike symptomer og
eller utviklingsavvik første leveår. Man må vite mye om
grenser for normalutvikling hos barn og alle små plager
som er så vanlige i aldersgruppen, og som lett kan finne
sin løsning der og da. Et typisk eksempel på vanskelig
vurdering er uskyldig hjertebilyd som er tilstede hos 50-
60% av alle friske barn. Man kan ikke henvise alle med
bilyd, det ville bli å henvise altfor mange friske barn.
Men høres en bilyd bør barnet vurderes medisinsk godt
nok, slik at man med rimelig sikkerhet kan fastslå at det
er et uskyldig lydfenomen og at det ikke er en situasjon
som bør undersøkes nærmere av spesialist. Slik vurde-
ring fordrer erfaring og kunnskap. Det medisinske ar-
beidet på helsestasjonen er vanskelig fordi sykdom kan
være tilstede i nesten alle organsystemer, og grensen
mellom normalitet og patologi er ikke alltid like åpen-
bar. Noe av det spesielle med små barn i motsetning til
voksne, er at situasjonen kan endres raskt og at det ved
sykdom alltid er av verdi å komme tidlig til med utred-
ning og behandling, om det nå er hørselstap, nevrolo-
gisk sykdom, hjertefeil eller annet som er bakgrunnen.

Kontakt med lokal barneavdeling er svært viktig for en
god medisinsk funksjon ved helsestasjonen. Både for å
få rask vurdering av enkelte barn og for å kunne disku-
tere tvilstilfelle. Barneleger i utdannelse har behov for å
ha erfaring i normal utvikling hos barn, for bedre å kun-
ne vurdere alvorlig syke. Barneleger under opplæring
burde hatt obligatorisk tjeneste ved helsestasjonen. Hel-
sestasjonsleger har behov for erfaring med alvorlig syke
barn og burde hatt tjeneste ved lokal barneavdeling.
Dette ville bedret kontakten mellom helsestasjon og til-
hørende barneavdeling, og gjort det lettere å overføre
barn fra sykehus til hjemmet. Det ville redusere terske-
len for å ta kontakt med sykehuset ved behov. 

Medisinskfaglig del av helsestasjonen er mer enn bare
helsekontroll av barn. Helsestasjonen representerer lo-
kal kunnskap om barn som er nyttig i nærmiljøet – nyt-
tig for barnehagen, skolen og lokalmiljøet. Helsestasjo-

Helsestasjonen er en viktig del av norsk pediatri



nen bør være viktig som rådgiver i spørsmål om over-
vekt, barn med spesielle behov, søvnproblemer, adferd-
savvik osv., men trenger i det et medisinskfaglig funda-
ment. Den viktigste og tyngste lokale samarbeidspart-
ner i dette vil, slik jeg ser det, være den tilhørende bar-
neavdeling, eventuelt praktiserende barnelege. 

Forebyggende helsearbeid blant barn er et fagfelt i sta-
dig utvikling. Det er behov for å etterundersøke eta-
blerte sannheter, behov for å være oppdatert internasjo-
nalt og behov for akademisk kritikk. Rundt 15 % av barn
er i kontakt med helsevesenet på grunn av ulykker, som
også er hyppigste årsak til død i barne og ungdomså-
rene. Kan man gjøre et bedre forebyggende helsearbeid
her? Skolehelsetjenestens rolle mhp å hindre undoms-
graviditet, adferdsavvik og spiseproblemer. Gjøres det
bra nok jobb i skolehelsetjenesten? I Nye Generalplan for
pediatri i Norge (fra 1997) kan man lese at forebyggende
helseareid for barn bør etableres som et akademisk fag-
område ved universitetene for å drive forskning, utvik-
lingsarbeid, kvalitetssikring og undervisning. Gode tan-
ker, men foreløpig er lite realisert.

Norsk Barnelegeforening har nylig utarbeidet et notat
om samhandling mellom primærhelsetjenesten og pe-
diatrien (står  sin helhet på www.pedweb.no), som også
omtaler forholdet mellom barneleger og helsestasjone-
ne.

Tenker vi fremover så bør den medisinske delen av hel-
sestasjonen oppgraderes og knyttes nærmere den loka-
le barneavdeling. Det burde være krav til etterutdan-
nelse og tjeneste ved barneavdeling for helsestasjonsle-
ger. Antall ansatte helsestasjonsleger bør også reduseres
uten at antall stillinger reduseres, slik at virksomheten
blir mer konsentrert, mindre fragmentert for den enkel-
te lege. Lokal barneavdeling burde pålegges større an-
svar i å videreutdanne helsesøstre i somatisk barneme-
disin. Med andre ord – et mer formalisert og tettere sam-
arbeid mellom barneavdelingene og de respektive hel-
sestasjoner. Lov om helsestasjon er snart 30 år gammel.
Er det behov for en revisjon for å bedre tjenesten og gjø-
re den i stand til å møte nye oppgaver og nye krav fra
vårt moderne samfunn?

Leksvik kommune har hatt ansatt hjemmekonsulent i ca
4 år. Stillingen er lagt til helsestasjon / skolehelsetjenes-
ten. Hjemmekonsulenten påtar seg oppdrag i barnefa-
milier.

Mål  – Å ha et fleksibelt lavterskeltilbud, til foreldre som
trenger praktisk hjelp eller veiledning i å være foreldre. 

Tilbudet skal være gratis.

Vi har en 40 % stilling. Stillingen finansieres av psykia-
trimidler.
Hjemmekonsulenten Ann Mari Hamland er utdannet
vernepleier. Hun har erfaring fra arbeid med psykisk ut-
viklingshemmede barn og voksne, habiliteringstjenes-
ten for barn, avdelingsleder, psykisk helsearbeid og hun
er kokk.

Organisering
Vi har bevisst valgt å legge stillingen til helsestasjonen
/ skolehelsetjenesten. Det har det vært enighet om i or-
ganisasjonen.
For mange foreldre er det greit å få hjelp fra helsestasjo-
nen . Dette skyldes i hovedsak at foreldrene er godt kjent
med helsestasjonen som institusjon og personalet som
arbeider der.

Alle som arbeider med barn/ungdom kan be om bistand
fra  hjemmekonsulenten. 
Barnehagene, skolene, legetjenesten, barnevernstjenes-
te, sosialtjenesten, psykisk helsetjeneste og ppt.
Behovet må meldes til helsestasjonen. Helsestasjonen
avklarer sammen med hjemmekonsulenten muligheten
for å utføre oppdraget.
Oppdragets konkrete innhold avklares med hjemme-
konsulenten, foreldrene og helsestasjon.
Det blir utfylt  et skjema hvor en kartlegger  behov og
evt.  varighet av tilbudet. 
Hjemmekonsulenten har så langt blitt mest brukt av hel-
sestasjonen, barnevernstjenesten og skolen.

I en del tilfeller er det naturlig at helsestasjonen og f.eks
skolen samarbeider om tiltaket.

Hvis oppdraget er gitt gjennom helsestasjonen blir det
dokumentert i vårt journalsystem.
Utføres oppdraget via f.eks via skolen dokumenteres det
i  deres  dokumentasjonssystem. 

Hjemmekonsulenten  har blitt brukt i ulike
sammenhenger
– praktisk hjelp, støtte og veiledning når f.eks foreldre

er fysisk/psykisk syk
– bistå før/etter familieforøkelse
– foreldreveiledning eks grensesetting  
– bistå pedagogisk personell med veiledning i forhold

til konkrete problemstillinger. Det være seg enkelt-
elever eller klasser.

– veilede innvandrerfamilier, formidle kunnskap om
norsk kultur, nettverksarbeid

Evaluering
Etterspørselen har økt. Det har vært lett å motivere for-
eldre til å ta i mot denne typen hjelp. 
En utfordring har vært å avslutte oppdragene. 
Noen ganger burde kanskje andre  instanser, på et tidli-
gere tidspunkt overtatt/videreført tiltaket i egen regi.
Hvis  en familie trenger  oppfølging over flere mnd./år
kan det  f.eks være riktig å sette inn barnevernstiltak  el-
ler fast avlastning fra pleie og omsorg.
En viktig suksessfaktor har vært at hjemmekonsulenten
har arbeidet en del på kveldstid. 
Skal en drive foreldreveiledning er det en klar fordel å
gjøre det i hjemmet og på en tid hvor alle er hjemme.

Vi har et ønske om å øke stillingen. Det ble foreslått på
budsjettet for 2005, men ble ikke innvilget som følge av
en dårlig kommuneøkonomi. Det gjøres forsøk på å få
det til kommende år. Vi har inntrykk av at alle som ar-
beider med barn, unge og foreldre ønsker å styrke hjem-
mekonsulentstillingen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åse Mary Berg spesialrådgiver/forebyggende enhet,
Kreftforeningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Over halvparten av norske ettåringer får søt saft hver
dag eller hver uke, og en av ti får brus. Dette bidrar til at
40 prosent av ettåringene får i seg for mye sukker. I til-
legg viser undersøkelsen at så mange som 72 prosent får
morsmelk ved 7 måneders alder, men at kun 36 prosent
får morsmelk ved 12 måneders alder. Det er derfor vik-
tig at inntaket av søte drikker reduseres og at andelen
som ammes i hele første leveår økes.

Det viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen
(blant spedbarn i Norge) ”Spedkost 6 måneder og Sped-
kost 12 måneder” 2005, utført av Sosial- og helsedirek-
toratet, i samarbeid med Mattilsynet, Avdeling for er-
næringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Statistisk
sentralbyrå. Rapportene er sendt ut til alle landets hel-
sestasjoner og ligger tilgjengelig på www.shdir.no. Tre
tusen spedbarn ble invitert til å delta i undersøkelsen i
1998-99, og 2383 deltok ved 6 måneder og 1932 ved 12
måneders alder. 

Kostforum*, en sammenslutning av fem frivillige orga-
nisasjoner som jobber med kosthold, med observatører
fra statlige utdanningsinstitusjoner og instanser, opple-
ver dette som bekymringsfullt. Kostforum jobber helse-
politisk for å gjøre det enklere for forbrukerne å ta sun-
ne valg. Landets helsesøstre deltok i gjennomføringen
av undersøkelsen, og vi regner derfor med at resultatene
er av stor interesse.

Begrens bruken av søte drikker
Undersøkelsen viser at det er vanlig å gi spedbarna søte
drikker ved 12 måneders alder. Over halvparten av ett-
åringene får i seg søt saft daglig eller ukentlig, 25 pro-
sent får nektar og 11 prosent får brus. Det er de søte drik-
kene som tilfører spedbarna mest sukker. I tillegg får ett-
åringene i seg sukker fra yoghurt, syltetøy og industri-
framstilt grøt. Undersøkelsen viser også at barn som blir
ammet får i seg mindre tilsatt sukker og søte drikker enn
barn som ikke blir ammet.

Det er særlig bruken av de sukkerholdige drikkene som
bør reduseres. Drikkene inneholder lite næringsstoffer
og svært mye tilsatt sukker. En halv liter brus eller saft
inneholder sukker tilsvarende 25 sukkerbiter. Det vil si
at vanlig saft inneholder omtrent like mye sukker som
brus. Dette er nok ikke alle foreldre klar over. Sukker er
tomme kalorier og et for høyt energiinntak kan føre til
overvekt.

Høyt ammenivå, men flere kan amme i hele før-
ste leveår 
Ifølge kostholdsundersøkelsen er andelen spedbarn
som får morsmelk ved 12 måneders alder nede i 36 pro-
sent. Til sammenligning blir 72 prosent av barna fortsatt
ammet når de er sju måneder. Anbefalingen fra Sosial-
og helsedirektoratet er at barnet ammes i hele første le-
veår, og gjerne lenger. 

Sosial ulikhet og kostvaner blant spedbarna
Faktorer som har betydning for om barnet blir ammet i
ettårs alderen, er bl.a. mors alder, utdanning, og om hun
røyker eller ikke. Undersøkelsen viser at det er flere som
ammer jo eldre mor og jo høyere utdanning, men der
mor røyker, er det færre som ammer. Røyking hos mor
er også ifølge undersøkelsen forbundet med daglig bruk
av søte drikker. 

Informasjon om spedbarnsernæring fra helse-
stasjonen
Undersøkelsen viser at foreldrene oppgir helsestasjonen
som den aller viktigste informasjonskilden om sped- og
småbarnsernæring. Hele 87 prosent svarer at de hadde
fått slik informasjon på helsestasjonen, og 74 prosent
svarer at det har vært svært nyttig/nyttig.  Likevel,
undersøkelsen viser også at halvparten av foreldrene
ønsker mer informasjon om sunt kosthold og ernæring
til sped- og småbarn. 

Hvilke råd bør vi gi til foreldrene? 
Det er viktig å opprettholde det høye ammenivået i Nor-
ge, samtidig som vi arbeider for at ammeforekomsten
mot slutten av første leveår øker. Amming i hele første
leveår (gjerne lengre) og kostvaner hos spedbarn kan tas
opp i barselgrupper og/eller ved individuell konsulta-
sjon på helsestasjonen. Presenter gjerne resultatene fra
undersøkelsen, og snakk med foreldrene om hva som
skal til for at de skal fortsette ammingen til 12 måneders
alder. 

Fra seks måneders alder kan annen drikke enn mors-
melk introduseres, men foreldrene bør begrense bruken
av søt saft, nektar og brus til barna. Vann er den beste
tørstedrikken barnet kan få, ved siden av morsmelk.
Usukret fruktjuice, blandet ut med like mye vann, kan
også anbefales. En enkel måte å selv lage usukret frukt-
juice på, er å finmose frukt eller bær, og tilsette vann til
slutt. Eple, pære, appelsin, jordbær og blåbær passer vel-
dig fint til dette. Nektar er ikke det samme som juice, for-
di den er tilsatt sukker. Flere gode råd og tips om ernæ-
ring til spedbarn, gis i brosjyren ”Mat for spedbarn”, ut-
gitt av Sosial og helsedirektoratet www.shdir.no.

Gode vaner som barn forebygger overvekt i
voksen alder
Det er en kjent sak at for mye sukker/feil ernæring kan
bidra til overvekt, som er et økende helseproblem på
verdensbasis. Blir man overvektig allerede som barn, vi-
ser undersøkelser økt risiko for at man blir overvektig
også som voksen. Det er derfor viktig å innarbeide gode
spisevaner helt fra det første leveåret, fordi dette legger
grunnlaget for en god helse senere i livet. Les mer om
dette i WHO’s Global strategi for kosthold, fysisk akti-
vitet og helse. Denne finner du på www.who.org.
________________________________________________
* Denne artikkelen er utgitt av Kostforum. Følgende organisasjo-
ner er medlemmer i Kostforum: Nasjonalforeningen for folke-
helsen, Norges Astma- og allergiforbund, Norges Diabetesfor-
bund, Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lunge-
syke.

Helsesøster – foreldrenes viktigste informasjonskilde



––––––––––––––––––––––––––––
Yael Swissa, psykolog
–––––––––––––––––––––––––––– 

Det å arbeide i helsestasjon
er et relativt nytt felt for
psykologer. Foreløpig er
det i Nord-Trøndelag kun
Stjørdal kommune som har
ansatt psykolog i helsesta-
sjon. Psykologen står der-
for overfor ganske utfor-
drende oppgaver med hensyn til å utforme sin
arbeidssituasjon og sin rolle som psykolog. 

I Stjørdal kommune, som er pioner på dette feltet i Nord-
Trøndelag, er psykologen ansatt kommunalt, men orga-
nisatorisk plassert i helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
Arbeidsoppgavene er omfattet i et førstelinjetilbud til
barn og ungdom, der psykologen delvis kan arbeide tra-
disjonelt psykologisk, men også utforske nye arbeids-
metoder i forhold til de aktuelle arbeidsgruppene.
Psykologen skal imidlertid fungere som et bindeledd
mellom barnet/ungdommen og andre aktuelle instan-
ser, som for eksempel PPT, barnevern, familievern, bar-
ne- og ungdomspsykiatrien etc. Av andre arbeidsopp-
gaver kan nevnes veiledning til andre yrkesgrupper
som arbeider med barn og ungdom, for eksempel hel-
sesøstre. Generelt trer en delvis ut av den tradisjonelle
rollen psykologer har hatt i PP-tjenesten, og tenker i noe
større perspektiver, der barnets eller ungdommens to-
tale sosiale miljø og utviklingshistorie trer i forgrunnen.
For eksempel kan hendelser og barnets medisinske his-
torie få en betydning for senere atferd. Det er da psyko-
logens oppgave å avdekke dette, og å gi adekvat vei-
ledning til foreldre eller andre som skal hjelpe barnet vi-
dere. 

I Stjørdal kommune arbeider vi også med team som tar
utgangspunkt i barnets alder. Småbarnsteamet tar for
seg oppgaver knyttet til barn under fem år. Videre fin-
nes et skoleteam som tar for seg arbeidsoppgaver knyt-
tet til barn fra fem til tolv år, mens ungdomsteamet tar
utgangspunkt i dem som er fra 12 år og eldre. 

I helsestasjon samarbeider psykologen med jordmødre,
helsesøstre og leger. For eksempel kan det dreie seg om
svangerskapsdepresjon eller samlivsproblemer under
svangerskap. Det dreier seg da om å arbeide med barn
under null år og tenkningen kan ta utgangspunkt i fa-
milie– og nettverksteori. Gestalt teori er også et aktuelt
perspektiv, der barna betraktes som figur og hele bar-
nets nettverk som bakgrunn.  

Psykoterapeutisk arbeid kan passe for alle yrkesgrupper
som arbeider med mennesker, men som Mehus skriver
i artikkelen ”Psykolog på helsestasjon for ungdom”
(Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening, mars 2005), så
vil psykologer som eksperter på psykisk helse ha ”mu-
lighet til å ta det overordnede ansvaret og å veilede an-
dre yrkesgrupper til å anvende og optimalisere sin kom-
petanse i psykisk helsearbeid på best mulig måte”.

Det å arbeide i helsestasjon og skolehelsetjeneste er så-
ledes både utfordrende og spennende. Det krever mye
selvstendig tenkning, og stiller krav til at en evner å ut-
forme sin rolle som psykolog. Arbeidsmetodene kan
passe for psykologer som har spesialisert seg innen Sam-
funnspsykologi eller som er i ferd med å ta slik spesiali-
sering. Man er da godt skikket til å kunne utforme den-
ne type arbeidsoppgaver, som kan betraktes som en me-
get kreativ arbeidsform, og som gir anledning til å for-
me en psykologrolle for fremtiden.
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Psykolog i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Steinkjer.
Brua, kirka, høst.

Foto: Odd Georg Skjemstad.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Bapp-koordinator Jorunn Mari Børstad, Syke-
huset Levanger, Sissel Hartløff Helland, helsesøster
Levanger og Torunn Feragen, helsesøster Steinkjer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”No e tankan min my roligar ….. æ har fått fortalt om
de som e vanskeli me a mamma. Ho bruke å rus sæ … da
tar ho masse tabletta for å slæpp å tænk på alt som e
fælt”. (jente 12 år)

Bapp-grupper er et forebyggende tilbud for å hjelpe
barn i aldersgruppen 8–12 år som har det til felles at de
har en mor eller far som har psykiske problemer og/el-
ler rusproblemer. Ved Barne- og ungdomspsykiatrien
ved sykehuset i Levanger er det etablert et samarbeid
med kommunene i Nord-Trøndelag og Rauma kommu-
ne i Møre og Romsdal.

Vi arbeider etter en modell hvor vi veileder kommune-
ne og gruppeledere til å rekruttere og starte grupper for
barna. Veiledningen foregår over ett år, og avsluttes ikke
før kommunene selv tar hovedansvaret. Alle kommu-
nene er knyttet til et nettverk ved Barne- og ungdoms-
psykiatrien hvor samarbeidspartene møter 2 ganger år-
lig for å drøfte erfaringer rundt arbeidet med Bapp grup-
pene.
Forankringen i kommunene er knyttet til helsestasjonen
som naturlig arena for alle familier. Helsesøster har en
sentral rolle i koordinering og som gruppeledere sam-
men med andre faggrupper som barnevernskuratorer,
førskolelærere, psykiatriske sykepleiere etc.
Vi i Nord-Trøndelag har erfart at det tar tid og ressurser
å rekruttere barn til gruppene. Det er sentralt i dette ar-
beidet at det er kommunens eget personell som snakker
med familiene og tilbyr familiene opplæring.

Det som er viktig er at barna møtes i grupper som  er or-
ganisert i sin hjemkommune hvor de ferdes i sitt vanli-
ge nettverk. Det å åpne opp for å prate om psykiske pro-
blemer og rusproblemer krever mye ydmykhet og evne
til å møte mennesker som sliter med mye skyld, skam
og tabu.

”Æ skull ha ønska at nån hadd snakka me mæ i min
barndom, så hadd æ kanskje hatt de ænklar som voksen
og mor sjøl”. (mor med psykiske problemer)

90 barn i aldersgruppen har de siste 2 årene gjennomført
Bapp programmet som er etter et nederlandsk opplæ-
ringsprogram fra Trimbos institutt. Gode tilbakemel-
dinger fra både barna og foreldre samt de kommunale
gruppelederne gjør at det å drive Bapp grupper som et
forebyggende helsetilbud er et arbeid som er krevende,
men svært givende.

Copy–right er knyttet til opplæringsprogrammet, og
forankret ved Bup Sykehuset i Levanger. Implemente-
ring, rekruttering, gruppeveiledning og nettverksbyg-
ging administreres fra; Bapp koordinator ved Bup Sy-
kehuset i Levanger, Jorun Mari Børstad.

Bakgrunn:
Stortingsmelding 25 (1996-
97) Åpenhet og helhet, om-
handler psykiske lidelser
og tjenestetilbud. Opptrap-
pingsplanen for psykisk
helse 199 – 2006 bygger på
denne stortingsmeldinga.

Organisasjonen Voksne for
barn er en frivillig lands-
omfattende organisasjon
som siden oppstart i 1960
har jobbet for barn og ung-
es psykiske helse i Norge.
Forebyggende arbeid har
hele tiden vært viktig for
organisasjonen.

Organisasjonen fikk fra
1998 – 2001 i oppdrag fra
Statens helsetilsyn å gjennomføre opplæringsprogram-
met ”Når mor eller far er psykisk syk” i alle landets fyl-
ker.

I Nord Trøndelag ble programmet gjennomført fra 2000
– 2001. Deltakere på kurset kom fra forskjellige sektorer
både fra kommunene, sykehusene, fylkeskommunen
for øvrig og fra statlige foretak.

I etterkant av kurset ble spørsmålet hos mange, hva så?
Hvordan kan vi hjelpe disse ungene og familiene på vår
arbeidsplass? Hvordan kan vi fange dem opp? Hvordan
kan vi samarbeide med Barne- og ungdomspsykiatrien
(Bup) og voksenpsykiatrien (VOP) til beste for disse bar-
na?
I Levanger kommune ble det først startet ei arbeids-
gruppe med representanter fra barnevern, PPT, psykia-
trisk sykepleier og helsesøster som skulle se på aktuelle
tiltak.
Etter kontakt med Bup og VOP kom forespørsel fra Bup
om å være med på å utprøve et gruppeprogram fra
Nederland for barn i alderen 8–12 år.

Gruppene ble planlagt som et prosjekt der oppdragsgi-
vere var Bup og Levanger kommune. Det var ønskelig
at gruppene hadde sin forankring i kommunen, og hel-
sestasjonen for å unngå stigmatisering av barna. Barna
er i utgangspunktet friske, men vi vet at barn med psy-
kisk syke foreldre har større sjanse for selv å bli syke.

Styringsgruppa var leder for familieenheten ved Bup, le-
der for barneverntjenesten og leder for forebygging og
oppvekst i Levanger kommune. 
Prosjektleder var nettverksterapeut ved Bup, og faglig
veileder psykolog fra Bup.
Prosjektgruppa var barnevernpedagog og helsesøster
fra Levanger kommune og familieterapeut fra Bup.
Referansegruppa var representant fra Bup, en fra Vop,
en psykiatrisk sykepleier fra Levanger kommune og ett
medlem fra lokallaget for Mental Helse.

BAPP-grupper

Sidsel Helland, helsesøster
Innherred Samkommune.
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På møtene diskuterte vi bl.a. eierforhold til programmet,
rekruttering av barn, hvordan gjøre tilbudet kjent, ut-
styr, kostnader etc.

Det ble tatt kontakt med lokalavisen, samt at det ble
gjennomført informasjonsmøter for de ulike samar-
beidspartnerne både i kommunen, Bup og Vop. Mental
Helse fikk informasjon gjennom sin representant i sty-
ringsgruppa.
Bup arrangerte i 2002 en temadag der Blakstad sykehus
presenterte sine erfaringer fra grupper de har drevet
etter en svensk modell. Det var samtidig ei orientering
om ”vårt” prosjekt.

Pga. at programmet var til revidering i Nederland, og at
det skulle oversettes til norsk, tok det litt tid før vi kom
i gang med den første gruppa. Utålmodigheten var til ti-
der stor, men på nyåret 2003 var 4 voksne og 8 barn sam-
let rundt boller og saft til første gruppekveld på helse-
stasjonens venterom.

Tilbudet er nå avsluttet som prosjekt, men implementert
som en metode i flere kommuner i Nord – Trøndelag.
Rauma kommune i Møre og Romsdal er også kommet i
gang med grupper. Levanger starter med sin 6. gruppe
høsten 2005. 

Det er Bup Levanger som eier metoden i Norge. Kom-
munene betaler årlig for leie av materiell og veiledning
derfra, og det er nær kontakt mellom Bup og kommu-
nene.
Det er Bup som godkjenner nye gruppeledere. Vi som
driver grupper blir innkalt til Bup for midtveisevalue-
ring når vi har starta nye grupper, og to ganger i året inn-

kalles alle gruppelederne til nettverksamling for å dele
erfaringer med hverandre.

Oppstart av nye grupper skjer om høsten og på nyåret.

Det å rekruttere barn til gruppene er ei utfordring som
krever samarbeid. Vi må ut med informasjon gjentatte
ganger til samarbeidsparter så de kan hjelpe oss å finne
disse barna og gi tilbud om å bli med i gruppe. Samar-
beidspartnerne er våre kollegaer på helsestasjonen, sko-
lehelsetjenesten, helsestasjon og fastlegene, lærerne,
PPT, barnevern, sosialkontor, ettervernkontor og VOP.
Foreldrene til disse barna ønsker det beste for sine barn,
og selv om foreldrene er i gode perioder eller føler seg
frisk, så vil barna ha nytte av å være med i gruppe.
Når vi får ”meldt” et barn tar vi kontakt med foresatte
og tilbyr å komme hjem til dem for en samtale. Der for-
teller vi om gruppene, hvorfor det er bra for barnet og
om innholdet i gruppesamlingene. De får da ta stilling
til om de ønsker at barnet skal delta, det er få som av-
slår. Tilbudet er blitt godt mottatt av barna og forel-
drene, men noen kan trenge litt mer tid før de bestem-
mer seg for å bli med.

Mamma er psykisk syk ……. men hvordan har
du det egentlig???
Når mor eller far har psykiske problemer, påvirker det-
te hele familien, også barna. Barna forstår ikke av seg
selv hva dette dreier seg om, men de prøver å tilpasse
seg best mulig og forsøker å gjøre det beste ut av situa-
sjonen, dermed kan de ta over den voksnes rolle og an-
svar. Når ting blir uforståelig, bruker barn sin fantasi for
å lage seg forklaringer på sine tanker og følelser. Det er
derfor viktig med faktiske opplysninger som motvekt til
fantasiene. Ved å kunne snakke om vanskeligheten hjel-
per det både foreldrene og barna med å redusere skyld
og skam som ofte er forbundet med å ha psykiske pro-
blemer.
Det å møte barn med lignende erfaringer kan føre til at
det blir lettere å forstå og mestre hverdagen.
Gjøre – snakke gruppa er en forebyggende gruppe, ikke
terapigruppe. Den har fast antall deltakere og består i en
viss periode. Det er 8 samlinger for barna samt en gjen-
synskveld, og to samlinger for foreldrene, en før og en
etter barnegruppene. Hver samling har noen faste pro-
grampunkter, vi følger et pedagogisk program med fo-
kus på kunnskap og mestring.

På den første foreldresamlinga gis det informasjon om
hva gruppetilbudet for barna går ut på. Den første kvel-
den med foreldre er viktig. Mange foreldre er redde for
å bli utlevert i gruppa, men vår erfaring er at barna er
svært lojale overfor sine foreldre og familie. Vi trygger
dem på det. En annen utfordring er at vi er nødt til å in-
formere foreldrene om at dersom en unge forteller om
en svært vanskelig hjemmesituasjon eller en hendelse
som har vært traumatisk for ungen, så må vi kontakte
foreldrene for å drøfte hvordan vi kan henvise dem vi-
dere i hjelpeapparatet for at de skal få mer hjelp.

Barna oppfordres til å stille hverandre spørsmål, det er
godt for alle å kjenne at det vi forteller om er interessant
for andre. Dette øker kontakten mellom barna. Barna
blir bedt om å fortelle både positive og negative hen-
delser fra uka som har gått hver gang vi møtes.



Ukens deltema:
– å bli kjent med hverandre
– å snakke om og ytre følelser
– å snakke om følgene i den daglige situasjonen
– å lære å bruke og utvide sitt sosiale nettverk
– å takle reaksjoner fra omgivelsene
– å øve sosiale ferdigheter
– å ta avskjed

På den fjerde gruppesamlinga har vi med en gjest, lege
eller psykiater. Da har ungene forberedt spørsmål som
gjesten skal svare på. Eks. på spørsmål:
– Kainn a mamma bli bra?
– Ka e psykotisk?
– Kainn æ bli så syk som pappa e?
– Koffer ruse mamma sæ?

Barna lever i en risikosituasjon for å utvikle vansker se-
nere, men det er en del beskyttende faktorer som kan
minske denne risikoen. Slike beskyttende faktorer kan
være tilstedeværelse av støttepersoner, barnets innsikt i
problematikken og barnets kompetanse til å takle situa-
sjonen bl.a. Disse faktorene kan påvirkes, for eksempel
gjennom at barnet deltar på bapp-gruppe.

Målet med gjøre – snakke gruppa er å forebygge psy-
kiske problemer hos barn i målgruppen. Dette kan vi alt-
så oppnå ved å minske belastningen for barna. Gjennom
målretta kunnskapsøkning og opplæring i spesifikke
ferdigheter hos barna, forsterkes beskyttende faktorer
og minsker risikofaktorer.

Med arbeidet i gruppen har vi 4 mål:
– å bryte isolasjon – få erfare at flere er i samme situa-

sjon, se på hvem vi har i nettverket vårt, lære oss å
søke støtte hos andre.

– å gi informasjon om psykiske problem/rusproblem –
det å forstå hva som skjer/hvorfor det skjer kan lede
til angst. Barna kan ha bekymringer og urealistiske
forventninger til foreldrene. Vi ønsker å få barna til å
forstå at det ikke er deres skyld at foreldrene har pro-
blemer

– å gjenkjenne følelser og å uttrykke disse – barna kan
stenge inn mye, de må lære seg heller å vise det/snak-
ke om det, vi snakker om glede, forventinger, sorg,
sinne, at det er lov å vise det, det er lov å føle glede,
ha det artig selv om mor/far er syk.

– å øke kompetansen – å lære seg å takle negative reak-
sjoner, eks. mobbing.

Gruppa arbeider med forskjellige tema på en lekende
måte, gjennom tegning, rollespill, videofilm og lek, i til-

legg til snakking. Gruppa drøfter, øver og arbeider med
drama som passer til hvert tema. Barna utvikler et mer
bevisst forhold til hvilken atferd som er effektiv og hvil-
ken atferd som ikke lønner seg. Forskning viser at å ar-
beide i grupper er en god metode for å forebygge pro-
blemer. Rollespill og leker har en avspennende effekt et-
ter samtaler med vansklige temaer og kan fungere mye
bedre for barn i denne alderen enn bare å snakke. Pro-
grammet har fine tema å jobbe med, og det er gode le-
ker og aktiviteter som det stort sett er lett å få ungene
med på. Det kan være vanskelig noen ganger å avbryte
pratsomme barn, men programmet er innholdsrikt, og
har et stramt tidsskjema.
Det har vært lite frafall, barna har møtt opp. Vi har lagt
samlingene til tidlig ettermiddag, etter skolen, men før
andre fritidsaktiviteter.

Erfaringer:
Foreldrene sier at ungene er blitt tryggere, de er blitt mer
meddelsomme overfor foreldrene, de har lettere for å
prate om problemene, de tar mindre ansvar, klarer å
overlate mer ansvar til foreldrene. Dette kommer stort
sett fra de ”friske” foreldrene, de som er syke har ikke
så lett for å se forandringer hos barna. Noen foreldre
opplever mer triste barn i en periode, men da deler de
det triste med foreldrene. Foreldrene har mer forståelse
for at situasjonen kan være vanskelig for barna.

Barna selv sier at det har blitt lettere å snakke med for-
eldrene. De føler de har fått mer kunnskap, de forstår
mer hva problemene dreier seg om, dermed føler de seg
tryggere og føler mindre redsel. De synes det er svært
positivt å møte andre i samme situasjon, og de synes det
er godt å få snakke med voksne.

Vi gruppeledere ser barn som ”blomstrer” etter hvert
som gruppemøtene går, selv om det er ting det er van-
skelig å snakke om, så opplever vi at de tør opp. De kan
starte med å sitte litt for seg selv i utkanten av ringen, og
så nærmer de seg mer og mer og blir mer deltagende og
aktiv. ”Problemet” har vært at de ikke ønsker å slutte et-
ter 8 uker, de vil gjerne fortsette. Men da er vi klar på at
dette er tidsbegrenset tilbud på veien videre. Vi ønsker
ikke å holde på ungene for dermed å sette dem ”i bås”,
stigmatisere dem, vi ønsker å gi dem redskap de kan ta
med seg videre. Det er også foreldre som vil holde på
oss, fortsette å ha kontakt, men da er vi klar på at nå er
gruppetilbudet ferdig. Om de ønsker mer oppfølging, så
må de heller bruke behandlingsapparatet.
Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra skolene når
barn har vært med.
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På bakgrunn av blant annet statlige føringer om økt sat-
sing mot aldersgruppen 0-3 år ble det høsten 03 startet
en utdanning i regi av R.BUP helseregion øst og sør. Det-
te var en tverrfaglig og tverretatlig toårig klinisk-teore-
tisk utdanning som i tillegg til å være et selvstendig kurs
i R.BUP’s program også var  knyttet opp mot Psykolo-
gisk institutt ved UIO, noe som ga 60 studiepoeng etter
fullført eksamen. Utdanningen hadde også tilknytning
til det kliniske miljøet ved Nic Waals Institutt og Aline
poliklinikk og spebarnssenter.
Vi var til sammen 25 personer med ulike profesjoner og
yrkesfelt representert, både innenfor 1. og 2. linje tjenes-
ten. Foruten oss seks helsesøstre deltok spesialpedago-
ger, klinisk pedagoger, barnevernspedagoger, psykolo-
ger, ergoterapeut, sosionom, lege.
Kursleder og studieleder var Dr. Psychol Vibeke Moe og
førskolepedagog Hanne K. Pedersen, engasjerte og flot-
te inspiratorer. 

Vi som var så heldige å få delta på denne unike utdan-
ningen kan se tilbake på to år stappfylte med spennende
temaer knyttet opp mot denne aldersgruppens spesiel-
le perspektiv. I stikkordsform kan nevnes blant annet:
utviklingsbegrepet, foreldreskap, tilknytning, samspill,
tidlig diagnostikk, m.m.
Målsetningene for utdanningen var å bidra til økt for-
ståelse av hvordan de første leveårene kan være av be-
tydning for den senere utvikling, kunnskapstilegnelse

med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmeto-
der, og dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske
ferdigheter og holdninger med vekt på samspills og re-
lasjonsorienterte tilnærminger. 
Noe som var spesielt verdifullt var nettopp den tverr-
faglige og tverretatlige sammensetningen av studen-
tene, det ga mulighet for å bli mer kjent med hvordan vi
jobber med samme aldersgruppe, men på ulike måter og
med ulike ”oppdrag”.

For alle helsesøstre som er spesielt opptatt av de minste
barna 0-3 år og som ønsker å øke sin kompetanse i for-
hold til denne viktige tiden så kan denne utdannelsen
anbefales på det varmeste, du vil oppleve to engasje-
rende og spennende år!  

Hilsen 
Hege Bakke, Trøgstad helsestasjon
Randi Ljosland Kvålseth, Notodden helsestasjon
Ragna Berit Aasen, Kongsberg helsestasjon
Liv Simonsen, Kongsberg helsestasjon
Bente Ulleberg, R.BUP
Sidsel Mørch Lilledrange, Bamble helsestasjon
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På bildet (rekkefølgen
er ikke kjent): Hege
Bakke, Randi Ljosland
Kvålseth, Ragna Berit
Aasen, Liv Simonsen,
Bente Ulleberg og Sid-
sel Mørk Lilledrange.

Helsesøstre utdannet innen området
”Sped- og småbarns psykiske helse”
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toril Teigen, helsesøster i Stjørdal 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I mitt arbeid som helsesøster har jeg hatt stor nytte av å
anvende Ida Garløvs informasjonshefte "Psykiske li-
delser og psykiske vansker hos barn og ungdom". Mål-
gruppa for Garløvs engasjement var særlig allmenn-
praktikere. Men også helsesøstre, leger og sykepleiere i
barneavdelingen tror jeg kan ha interesse av dette hef-
tet som kan gi tips til hva en kan gjøre for å fremme helse,
forebygge, forstå, utrede, berolige, behandle, henvise.
For å gi et inntrykk av hva dette handler om, vil jeg dra
sammen noen av de viktigste elementene i del 1 i heftet:

For å vurdere om et barns psykiske helse er truet treng-
er du kunnskaper om
• barnet og barnets miljø
• barnets og familiens historie og om situasjonen her og

nå
• risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

Firfotmodellen (etter Hilchen Sommerschildt) er nyttig
i forhold til vurderinger av alle typer psykiske og sosia-
le vansker hos barn og unge. Den representerer en sys-
tematisk tilnærming til å se barnas vansker og deres res-
surser i et helhetsperspektiv. Modellen gir gode mulig-
heter for tverrfaglig tenkning og samarbeide. Å etablere
samarbeid fra starten er gunstig på flere måter. Etter ut-
redning er det ofte aktuelt å sette iverk tiltak som invol-
verer de samme fagfolkene. Føttene til Firfotingen har
navn etter hvert av de områdene du trenger kunnskap
om hos barnet:
S - symptomer
U - utvikling
P - personlige egenskaper
O - oppvekstmiljø

Symptomer:
– Enkeltsymptom eller opphoping av flere?
– Aldersadekvat?
– Sykdomstilstand?

OBS varselsymptomer!
– Konsentrasjonsvansker
– Hyperaktivitet
– Oppmerksomhetssøkende atferd
– Dårlig forhold til jevnaldrende generelt
– Vedvarende asosiale trekk

Utvikling: 
Foreta en utviklingsvurdering i tre trinn:
1) Anamnestiske opplysninger fra foreldre/familie/

helsejournal
2) Observasjon/undersøkelse av barnet
3) Samarbeidspartnere, komparentopplysninger

Hvordan er tilstanden nå?
Hvordan har utviklingen vært i forhold til
– motorikk
– språk

– sosiale evner
– lek
– skoleprestasjoner

Personlige egenskaper:
Er barnets
– kontaktevne (nær relasjon til en eller flere voksne/an-

dre barn)
– selvbilde  
– evne til å uttrykke seg i lek tilfredsstillende eller ned-

satt?

Oppvekst:
Hjem – rolle i familien, sykdom hos de voksne eller søs-
ken, livshendelser, sosiale forhold
Barnehage/skole – trivsel, forhold til andre barn/før-
skolelærere/lærere
Fritid – lekemiljø, venner, fritidshjem, nettverk.

Konklusjon
Når alle disse områdene er gjennomgått, kan du (evt.
sammen med de andre som har deltatt i utredningen)
"legge puslespillet" og foreta en helhetsvurdering og be-
stemme om du/dere skal:
– berolige
– observere videre
– sette iverk tiltak
– eller henvise

Beskyttelsesfaktorer
Kunnskapen om hvilke faktorer som beskytter barn
kommer fra forskning på barn i vanskelige livssituasjo-
ner. Denne kunnskapen kan brukes i det helsefrem-
mende arbeidet. De barna som tåler påkjenninger best
særpreges av at de:
– får god og stabil omsorg fra minst en voksen
– er gode problemløsere og har evne til å lære
– har positiv apell til andre på en eller annen måte
– har ett eller flere områder som de mestrer og som

verdsettes av dem selv eller andre

Deres familier preges av
– klare regler for disiplin
– respekt for barnas individualitet
– sterkt familiesamhold, felles verdier
– mye oppmerksomhet
– nært forhold mellom barn og foreldre i første leveår.

Informasjonsheftet er på 50 sider og tar for seg proble-
madferd, de aktuelle tilstandene/diagnosene, suicid,
barn i risikosituasjoner og henvisninger til barne- og
ungdomspsykiatrien. Kan bestilles hos Stiftelsen psyki-
atrisk opplysning, Breigt. 21, 4006 Stavanger eller
www.psykopp.no 

.....  at man, naar det i sannhed skal lykkes en at føre et men-
neske til et bestemt sted først og fremst maa passe paa at fin-
de ham der hvor han er og begynde der.
Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst .....

(Søren Kirkegaard)

Vurdere psykisk helse hos barn og ungdom
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”Når jeg ikke får snakket med noen om det som er inni
meg, blir jeg kald innvendig”.
Denne uttalelsen kommer fra en gutt som har deltatt på
gruppetilbudet. Dersom vi kan hjelpe denne gutten og
andre barn til å bli ”varmere” innvending, så har vi gjort
et viktig forebyggende arbeid!

Fakta:
I Norge er det sannsynligvis flere enn 200.000 barn som
lever med omsorgspersoner som bruker alkohol på en
måte som belaster barna på ulike måter (Hansen 1986).
I tillegg kommer foreldre med andre typer rusproblem,
enten det er misbruk av illegale stoffer eller medika-
menter. Psykiske vansker og lidelser er også ganske van-
lig hos en del av disse foreldrene. Mange barn utsettes
også for situasjoner der foreldrene trakasserer og utøver
vold mot hverandre eller mot barna.
Man antar at det kan være to til tre barn i hver skole-
klasse som lever i familier der foreldre har rusrelaterte
problemer (Sundfær 2004). 
Misforholdet mellom denne realiteten og hvordan vi
som samfunn og hjelpeapparat forholder oss til den, er
formidabel. Fortsatt er rusrelatert problematikk tabui-
sert, også i hjelpeapparatet. Som fagfolk kan vi bli hand-
lingslammet i møte med benektning, bagatellisering og
våre egne barrierer. Unnlatelsessynder finns over hele
linja, både i førstelinjetjenesten, BUP, voksenpsykiatri-
en og rusmiddelomsorgen.

Å være barn i en familie med rusmiddelavhengige for-
eldre:
”Å være barn av foreldre med rusproblemer innebærer
å bli utsatt for et tabuisert traume” (Leira 1990). Konse-
kvensene av tabuiseringen er at barnets opplevelser for-
blir usynlige, og denne usynliggjøringen kan føre til at
barnets følelser, tanker og behov forblir ugyldige. Det
som skjer rundt barnet blir bagatellisert og ”omskrevet”,
noe som gjør at barnet ikke kan stole på at dets opple-
velser, tanker og følelser er virkelige.
Psykolog Atle Dyregrov definerer psykisk traume på
følgende måte: ”Overveldende, ukontrollerbare hen-
delser som innebærer en ekstraordinær psykisk påkjen-
ning for det barn eller den ungdom som utsettes for hen-
delsen”. 
Symptomer som konsentrasjonsvansker og uro, sinne,
tristhet, kroppslige reaksjoner som muskelverk, svim-
melhet og hodepine kan plage disse barna. 
En vet også at problemer som spiseforstyrrelser, depre-
sjoner, psykosomatiske symptomer, angst, eget rusmid-
delmisbruk og personlighetsforstyrrelser ofte kan ha

sammenheng med oppvekst i hjem preget av rusmid-
delmisbruk. (Frid Hansen 1995)

Hjelp til barn i familier med rusproblem
Som helsesøstre møter vi disse barna på helsestasjonen
og i skolehelsetjenesten, enten vi er klar over det eller
ikke. De kan presentere mange slags symptombilder,
men kan også være tilsynelatende veltilpasset og vel-
fungerende. Barn er ekstremt lojale og beskytter forel-
drene sine. Mange vil vegre seg mot å fortelle familiens
skamfulle hemmelighet.

Historier til voksne barn av rusmiddelmisbrukere samt
nyere resiliensforskning gir oss kunnskap om hva som
kan være viktig for disse barna. Det å ha innsikt i mis-
bruket og evnen til å se urettferdigheten i egen situasjon,
samt evnen til å distansere seg og ha fokus på seg selv
synes å være viktig i utvikling av motstandsdyktighet.
(Stilloff 1996). Evnen til å knytte relasjoner til venner, og
ikke minst, ha en tilknytning utenom familien og få mu-
lighet og hjelp til å bearbeide eget forhold til en belastet
livssituasjon kan være viktig for at barn klarer seg bed-
re enn de ellers ville gjort (Killen 2003). 

Prosjektet ”Kurs i barns rettigheter”
Bakgrunn for prosjektet:
Initiativtaker, spesialpsykolog Janne Amundsen jobber
med voksne rusmiddelmisbrukere på poliklinikken ved
Lade Behandlingssenter. I møte med klienter har hun er-
fart at mange av dem også er barn av foreldre med rus-
middelproblem. Noe av det de har vært opptatt av er at
ingen så dem og hjalp dem slik at de fikk bekreftet og
bearbeidet sine opplevelser i barndommen.
På bakgrunn av disse erfaringene og ut fra ønske om å
hjelpe barn, tok Janne initiativ til å starte barnegruppe.
Hun fikk med seg en kollega og gjennomførte 2 grupper
i 2003 og 2004. Erfaringene fra dette arbeidet var veldig
positive, og det ble søkt om prosjektmidler for å kunne
utvikle arbeidet videre. 
I 2004 fikk Lade Behandlingssenter innvilget prosjekt-
midler fra Helse Midt-Norge og Rusbehandling Midt-
Norge for å drive grupper for barn av foreldre med ru-
smiddelavhengighet.
Første gruppa i prosjektet kom i stand i mars 2005, og
neste gruppe startet opp i september 2005. Janne og
undertegnede jobber begge 40 % stilling i prosjektet.

Målsetting:
Hovedmålsettingen med gruppetilbudet er å gyldiggjø-
re barnas virkelighetsoppfatning, bekrefte og anerkjen-
ne deres opplevelser, og hjelpe dem til å uttrykke egne
følelser og tanker og ha fokus på seg selv. Disse barna er
vant å ha sin oppmerksomhet rettet mot andre. De har
ofte problemer med å kjenne etter hva de selv trenger og
ønsker. 

Grupper for barn og unge som har
foreldre med rusmiddelavhengighet



Vi kaller tilbudet ”Kurs i barns rettigheter”. Ideen er
hentet fra Halldis Leira som erfarte at det var vanskelig
å rekruttere barn av rusmiddelavhengige foreldre til
gruppe. Når hun kalte tilbudet ”Kurs i barns rettighe-
ter” ble det mer ufarlig. Vi har adoptert ideen. Dette er
barn som opplever at deres rettigheter blir krenket, noe
vi også tematiserer i gruppa. 
Vi trenger ikke gå til fattige u-land for å finne brudd på
FNs Barnekonvensjon. Krenkelser overfor barn skjer
daglig også i Norge. 

Premisser for å møte barna:
Dersom vi skal kunne bidra til å hjelpe barna, må vi klare
å bryte våre egne tabuer og barrierer. Vi må kunne snak-
ke åpent om det som kanskje aldri noen har satt ord på
tidligere i forhold til barna. Vi må tydeliggjøre og syn-
liggjøre den virkeligheten barna lever i. Vi må bidra til
å gyldiggjøre barnas virkelighetsoppfatning ved at vi
hjelper dem til å sette ord på det de har opplevd og ta i
mot historiene deres. Vi må på ulike måter jobbe med å
bekrefte og anerkjenne barnas opplevelser og hjelpe
dem å finne nye løsninger, gi dem noen ”verktøy” de
selv er i stand til å anvende. 

Tilbudet:
Barna rekrutteres via klienter i egen institusjon og fra
førstelinjetjenesten, både fra helsestasjoner, sosial- og
barneverntjenester. Vi er avhengige av at samarbeids-
partnere eller foreldre tar kontakt med oss. Det er viktig
at foreldre gir tillatelse til at barnet kan gå i gruppe. 
Samarbeidspartnere må ofte gjøre noe motiveringsar-
beid i forhold til familien som etter avtale kommer til en
uforpliktende forsamtale hos oss. Vanligvis møtes vi i
”barnerommet”, som vi har innredet spesielt for barne-
gruppene. Der får de treffe oss, høre om gruppa, se på
tegninger og spørre om det de lurer på. Vi informerer
også om vår taushetsplikt, så barna skal være trygge på
at vi aldri snakker med noen andre om det som angår
barnet før vi har avklart det med barnet. 
Det disse barna har felles i utgangspunktet er at alle har
en eller to foreldre som bruker rusmidler på en måte som
har belastet barna. Foreldrene kan ha alle typer ruspro-
blematikk og barna har forskjellig omsorgssituasjon.
Nesten ingen av barna kjenner andre barn som har det
likedan. De har derfor følt seg veldig alene.
Tilbudet er åpent for barn av begge kjønn, primært i al-
deren 9-13 år, men tilpasset etterspørselen. Vi har hatt
barn ned i 8 års alder, og i september startet ei gruppe
med barn/ ungdom i ungdomsskolealder. Vi har kapa-
sitet til å ha 2 grupper samtidig. Vi har 6-7 barn i hver
gruppe som møtes ukentlig, ca. 25 ganger. Vi møtes like
etter skoletid, og er sammen 1 1/2 time hver gang. Det
er lagt en fast struktur for gruppemøtene slik at det er
forutsigbart og trygt. Samtidig stimulerer vi til sponta-
nitet og kreativitet. Vi plukker ideer fra et gruppepro-
gram utarbeidet av svenske Redd Barna (”Når mamma
eller pappa drikker”), men utvikler mer og mer vårt eget
konsept underveis.
Faste innslag er ”siden sist-runde”, spisepause med god
mat og frukt, (kjempepopulært) bordaktiviteter (samta-
le, forskjellige gruppeoppgaver eller individuelle opp-
gaver, undervisning om rus, psykiske lidelser etc.) og
rollespill eller annen aktivitet der vi på ulike måter job-
ber med situasjoner som er gjenkjennende for barna. 
Vi har møter med foreldre/fosterforeldre og samar-
beidspartnere underveis. I enkelte saker deltar vi i det

tverrfaglige samarbeidet rundt familien. Det har hendt
at vi har måttet informere barnevernet på grunn av be-
kymring for barnet. 
Vi planlegger å invitere til temamøte for foreldre og sam-
arbeidspartnere. Etter at gruppa er avsluttet har vi også
et oppsummeringsmøte med hver familie. I tilfeller vi
eventuelt ser at barnet trenger ytterligere hjelp, vil vi for-
søke å bidra til å få det i stand.

”Christina” (Historien er anonymisert.)
”Christina” ble meldt til oss fra barneverntjenesten. Hun
bodde sammen med far og hans samboer. Far har over
mange år utviklet et alvorlig alkoholmisbruk. I tillegg
plages han mye av angst. Far har flere ganger vært i be-
handling, og hver gang tennes håpet hos ”Christina” om
at nå skal alt bli bra. Skuffelsen blir derfor så hjerte-
skjærende når det gode ikke skjer.
”Christina” kom motvillig til en forsamtale med oss
sammen med far og stemor. Etter møtet bestemte
”Christina” seg for å bli med i gruppa. 
De første gangene var hun veldig stille og passiv, deltok
lite og ville ikke være med i rollespill eller annen akti-
vitet. I flere uker sa hun til gruppa at alt var ”bra” hjem-
me, på skolen og ellers. ”Christina” hadde langt panne-
hår og alltid en ”kalott” på hodet som hun skjulte seg
under. 
Gjennom samarbeidspartnere visste vi at far var ganske
dårlig. En kveld dro han hjemmefra og var borte i flere
dager. I forbindelse med at far forsvant hjemmefra, fikk
vi tillatelse til å fortelle gruppa det som hadde skjedd
hjemme. ”Christina” slappet av og rettet seg opp i sto-
len når det vonde var delt. Hun virket umiddelbart gla-
dere og lettet og deltok også litt i rollespill denne gang-
en. De andre barna var utrolig omsorgsfulle og medfø-
lende. Det virket som de gjenkjente redselen, angsten
og avmakten som ”Christina” måtte ha følt når far ble
borte.
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Uka etterpå fortalte hun uoppfordret at faren også har
psykiske problemer, noe ingen av de andre i gruppa vis-
ste. Siste gang før ferien kom hun sommerpyntet og fin
til gruppemøtet, panneluggen var klippet og blikket var
mer åpent.
”Christina” bor for tiden i fosterhjem. Vi har invitert oss
selv inn i ansvarsgruppa rundt familien fordi vi erfarer
at det er nødvendig. Barneperspektivet blir lett borte i
alt kaoset og dramatikken rundt far. 
Vi blir på en måte ”Christinas” talspersoner. Som fag-
folk vil vi så gjerne tro på de voksne og identifiserer oss
lett med dem. Samtidig vegrer vi oss mot å ta barnets
smerte innover oss. Da kan det skje at også vi bidrar til
bagatellisering og idyllisering av barnets situasjon. 

Her og nå – veien videre?
Det å møte andre barn er kanskje den største gevinsten
for barna. De er ikke alene, andre ”vanlige” barn har
også foreldre som ruser seg. Vi opplever også at barna
har blitt mer åpne og glade. De kan snakke mer om hvor-
dan de har det, differensiere følelser litt bedre, formidle
noe om egne tanker og behov, og blitt flinkere å sette
grenser for seg selv. I følge foreldrene gleder barna seg
til å komme på gruppe, og vi har fått flere uformelle
tilbakemeldinger fra skolen om at lærere merker positiv
forandring på flere barn. Vi er også overrasket over den
omtanke og innlevelse barna har i forhold til hverandre,
og den evnen de viser til å dele oppmerksomhet. 

En annen erfaring er at dette er mer ressurskrevende ar-
beid enn det vi så for oss i starten. Vi bruker masse tid
på rekruttering og oppfølging underveis. 

Vi håper barnegruppa skal bli et permanent tilbud på
sikt. Etter hvert som vi får flere barn ”under huden” og
erkjenner litt av deres virkelighet, blir vi enda tryggere
på at dette arbeidet er viktig og riktig. 
Vi ønsker å lage en manual som kanskje kan være til
hjelp for andre som ønsker å starte egne grupper. 
Vi ønsker å kunne veilede kolleger som vil starte grup-
per, vi ønsker å få i gang en dialog i egen institusjon når
det gjelder hvordan hjelperne kan ivareta barneper-
spektivet i møte med foreldre. 
Vi ønsker å påvirke myndighetene med tanke på at det
må bli rutine i all voksenbehandling å kartlegge barnas
situasjon og sørge for at barn får hjelp og støtte for sin
egen del. 
Visjoner er viktig, men for oss er det møte med det en-
kelte barnet som er viktigst. 
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Vi ønsker å dra i gang ei debatt side hvor det
som ligger oss nærmest kan tas opp til de-
batt. Om det er skolemåltidet, helsesøsters
hverdag, hva som helst.

Helsesøster står i et konstant press i hverdagen hvor
vi har mange oppgaver på mange arenaer. Helsesta-
sjonen er vår ”egen” arena ellers er vi ”gjest” hos an-
dre. Vi har stadig dilemmaet om hvor vi skal ha vår
lojalitet – hos kommunene som arbeidsgiver eller de
vi skal betjene. Stort sett er vi blitt beskåret i ressurser,
mens oppgavene som det blir forventet at vi skal ta
ansvar for, blir bare flere. Vi får stadig nye oppgaver,
men få eller ingen blir plukket av. Fylkeslegen som
tidligere var vår støtte er blitt mer diffus, statlige fø-
ringer vil ikke si noe om normer for hvor stor ressurs
de ulike oppgavene trenger. Dette krever at vi må
være svært så tydelige selv, er vi det? Eller rettere sagt,
er vi vant til/ønsker å være det? 
De styrende organer er avhengig av at vi som gruppe
står fram og setter ulike forhold som vi mener er vik-
tige på dagsordenen, vi kan ikke forvente at ”de ”an-
dre” må da skjønne …”

Historien sier oss at helsesøster var en markant per-
son i lokalsamfunnet, men arbeidet på delegert ansvar
fra lege. Dette er jo falt bort, og gir oss utfordring i å
definere vårt eget område og være tydelige på det.
Mange av oppgavene vi har er viktige, men jeg ser at
vi i større grad må sentrere oss om litt snevrere om-
råder. Generalisten må få sine ”spesialist”
felt/tema/oppgaver. Hva vil vi/ser vi at vi kan bli
best på?
Helsesøstre har vært den gruppen av sykepleiere som
har ligget høyst på statistikken i forhold til utbrenthet.
Som leder ser jeg at det å spre seg på mange ulike are-
naer krever mye. Det er mange samarbeidspartnere å
forholde seg til, mange ulike bruker behov, hodet må
ta hurtige skifter ang. brukergruppe/ tema etc.. Ge-
nerelt sett stilles det store krav til bl.a. bred fagkunn-
skap, fleksibilitet, omstillingsevne, kommunikative
ferdigheter, det å være et ”raust” menneske, ydmyk-
het og bestemthet. 
Er dette rammevilkår som gir helsesøster mulighet til
å føle at hun lykkes og er dyktig?

Utfordring som leder er hvilke grep bør vi ta for at hel-
sesøster fortsatt skal bli den gode støtteperson til
barn/ unge og deres familier? Hvilke områder bør vi
”dyrke” som våre? Er det områder vi med fordel bur-
de ha lagt fra oss?

Til debatt



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av: Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved
Borgestadklinikken i Skien
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Verdensdagen for psykisk helse har i år barn, familier
og nettverk som tema og budskapet er ”med rett til å bli
sett”. Det setter barn som vokser opp i en familie preget
av rusmisbruk på dagsorden. Taushet, hemmelighol-
delse og skamfølelse omgir ofte barna og det kan føre til
store psykiske problemer.

Flere studier viser at barn i misbrukerfamilier har for-
høyet risiko for en rekke problemer og symptomer. Det-
te kan vise seg allerede når barna er små. Det gjelder
blant annet angst, søvnvansker og atferdsvansker, trist-
het, tvangstanker, følelsesmessig labilitet og konsentra-
sjonsvanker. Vanskene kan følge barna inn i ungdoms-
årene. Hos ungdommer og voksne som har vokst opp i
en misbrukerfamilie finner en depresjon, spiseforstyr-
relser og psykosomatiske lidelser hyppigere enn hos
normalbefolkningen.

Hva er misbruk?
Men hvordan definere hva som er et misbrukerpro-
blem? Det er flytende grenser mellom hva som er van-
lig forbruk, misbruk og avhengighet. Ved Borgestadkli-
nikken ser vi rusmiddelproblematikk i et familieper-
spektiv. Vi definerer misbrukerproblemet slik:
”Det eksisterer et rusrelatert problem når en person bruker
rusmidler på en slik måte at det går ut over de oppgaver og
funksjoner som skal ivaretaes i familien, og når følelsesmessi-
ge bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket” (Han-
sen 1990).

Med rusen som høyeste prioritet
I mange familier med
rusmiddelproblemer
kan det være slik at
barna blir belastet og
bekymret over forel-
drenes rusmiddelinn-
tak lenge før voksne
definerer dette som
problematisk. Det er
ikke selve inntaket av
rusmidler som for-
styrrer barnet, det
som skaper problemer
er de atferdsmessige
forandringene som
skjer. Endringer i
holdninger til barnet
kan komme plutselig,
uten forvarsel og uten
noen direkte tilknyt-
ning til hva barnet gjør
eller ikke.

Barna blir utrygge og lever med mye bekymring for
hvordan det er hjemme.
”Jeg husker at mamma kom fra et av sine mange be-
handlingsopphold, og lovet meg at hun aldri skulle drik-
ker mer. Jeg pleide å si til mamma at har vi det ikke fint
nå, og så plutselig var hun full igjen. Jeg klarte aldri å
forstå hva det var som gjorde at hun begynte å drikke
igjen” (fra en pasienthistorie).

Mange barn forteller også at det ikke nødvendigvis er
periodene med mye rus/drikking som er de vanskelig-
ste. Det kan være minst like vanskelig for barna når mis-
brukeren er edru, fordi de er fylt av bekymring og eng-
stelse for når neste periode kommer og hvordan det blir
da. Når rusen får høyeste prioritet i en familie, brytes
grunnleggende ideer om hva foreldre skal være for bar-
na sine. Foreldre/barn relasjonen blir snudd på hodet
og barna forstår ikke hva som foregår. Det blir forel-
drenes behov og ikke barnets behov som bestemmer
hvilke regler som gjelder til enhver tid. Barna får ofte en
relasjon til foreldrene fylt med konflikter og skuffelser.

Hvorfor så hemmelig?
Fordi foreldre sjelden snakker med barnet om sitt rus-
problem får ikke barnet sine opplevelser bekreftet. De
voksne beskytter seg ved å bagatellisere og benekte, og
for barnet som gjerne vil finne en mening og sammen-
heng i tilværelsen sin, fører det til at tilliten til foreldrene
blir borte og egen usikkerhet øker.

Barn som har foreldre som ruser seg opplever tidlig at
rusen er et ”ikke tema” og at dette er skamfullt. De læ-
rer seg også til å følge med i mor eller fars atferd og hu-
mør og ”ha radaren på” for å fange opp signaler om at
nå begynner en rusperiode igjen. Barna blir derfor tidlig
vant til å holde følelsene sine skjult. De har behov for å
tyde foreldrenes sinnstilstand for å skape forutsigbarhet
og struktur i hverdagen sin. Barn er lojale og strekker
seg langt for å hjelpe foreldrene til å være kompetente.
De passer yngre søsken, lager mat, rydder i huset i ste-
det for å være sammen med venner. Mens de voksne ad-
ministrerer rusmisbruket administrerer barna hus og fa-
milie (Sundfær 2005).
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Barn i rusfamilier – med rett til å bli sett!

Hilde Evensen Holm, Informa-
sjonsrådgiver ved Borgestadkli-
nikken i Skien.



Hvordan beskytte?
Det er imidlertid beskyttelsesfaktorer som kan hindre el-
ler redusere feilutviklingen disse barna blir utsatt for:
Det som er avgjørende er.
– i hvilken grad kan den edrue far eller mor kompen-

sere for den foreldre som har et rusmisbruk
– får barnet adekvat informasjon og følelsesmessig støt-

te?
– klarer foreldre å beskytte barnet mot situasjoner med

misbruk?
– lykkes en å holde konfliktnivået i familien nede?
– klarer familien å opprettholde regler, rutiner og ritu-

aler?
– har barnet en eller flere personer uten for kjernefami-

lien å støtte seg til?

Snakk om det!
Vår erfaring er at rusmiddelmisbruk fortsatt er et tabu-
område i det norske samfunnet. Å tabubelegge et pro-
blem innebærer en usynliggjøring. Riktignok er det fo-
kus på den nedslåtte stoff- eller alkoholmisbrukeren,
men ved å gjøre misbrukeren til en person som er an-
nerledes enn deg og meg, opprettholdes mytene og ta-
buene. Mytene er at problemene bare rammer noen få
og at det rammer folk som er annerledes. Men sannhe-
ten er at de fleste av oss kan utvikle et rusproblem, og

det er uhyre sjelden at du kan se på folk at de har et rus-
problem som belaster og forstyrrer et barns utvikling.
Det er imidlertid et stort paradoks at det er så mye taus-
het og usynliggjøring rundt konsekvensene av å vokse
opp med foreldre som prioriterer rus. Vi utfordrer der-
for helsesøstere, som er så viktige i kontakten med en fa-
milie gjennom barnets oppvekst, å snakke med foreldre
og barn om bruk, forbruk og et eventuelt misbruk av rus-
midler. Det er en stor utfordring å gjøre rusbruk til en
sosial realitet!  En realitet vi kan snakke om, og reflek-
tere rundt på godt og vondt. Dette kan bryte ned noen
av de barrierene som hindrer åpenhet. Kanskje er det
ingen vei utenom om vi skal nå barna mens det ennå er
mulighet til å gi støtte og hjelp?  ”Våkn opp og snakk om
det”, sier også ”Nina”, som er vokst opp med en alko-
holisert far: ”Min drøm er at samfunnet våkner opp. At
det blir åpenhet rundt problemet med alkohol og rus i
familier. Åpenhet vil redde mange små mennesker som
i dag er opplært til å tie for enhver pris”.

Kilder:
– Fagsjef Frid Hansen, Borgestadklinikken
– Aase Sundfær, Ullevål sykehus
– Apropos Rus 2/2003
– Temaheftet ”Rusmisbruk i et familieperspektiv” Bor-

gestadklinikken.
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Barnas
Verdensdag
Denne høsten er barn, familie og nettverk tema for
markeringene av Verdensdagen for psykisk helse.
Gjennom rundt 1000 arrangementer over hele lan-
det i september, oktober og november blir det et na-
sjonalt fokus på barn og unge og deres psykiske
helse.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal
begivenhet og en del av en omfattende satsing for
å informere og oppnå åpenhet om psykisk helse.
Initiativet til markeringen ble tatt i 1992 av World
Federation for Mental Health og Verdens Helseor-
ganisasjon. I Norge er det Mental Helse på oppdrag
fra Sosial - og helsedirektoratet som koordinerer
satsingen.
- Årets tema angår alle. Uansett hva barn og ung-
dom sliter med må vi voksne ta ansvar. Barn og
unge har rett til å bli sett. En god psykisk helse er
grunnleggende for alle og må bygges fra første le-
veår, sier prosjektdirektør Mari Trommald i Sosial-
og helsedirektoratet.
– Alle har jo en psykisk helse. Alle er glade, triste,
gleder seg, gruer seg, er redde, triste osv. Barn
trenger å bli sett for å sette ord på sine følelser en-
ten de er gode eller vonde, sier prosjektkoordinator
Hans Jacob Edvardsen i Mental Helse.

For mer informasjon, se: www.verdensdagen.no

Til kroppen min
Du tente meg trufast i alle våre år.
Eg trur nok at eg baud deg levelege kår
Og for det gav rikeleg vederlag
– til du brått gjorde opprør ein dag!

Du som før var slave er no ein tyrann
Som styrer mitt liv med allmektig hand,
Men som enda viser mildskap og nåde iblant.
Du unner meg ei god natt i natt, ikkje sant?

(Haldis Moren Vesaas)

Ordtak:
Du kan ikke forhindre bekymringenes fugler å fly
over hodet ditt, men du kan forhindre dem i å byg-
ge rede i håret ditt. 

(Gammelt ordtak)

"Gjør du det du alltid har gjort, kommer du akku-
rat dit du er nå".

(?)
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Leksvik og Mosvik kommune har i flere år samarbeidet
på en rekke områder.
Leksvik kommune "driver " helsestasjon og skolehelse-
tjeneste, legetjeneste, barnevern og sosialtjenesten for
Mosvik kommune.  Politi/lensmannskontoret betjener
også begge kommunene.

Vi har et tverrfaglig samarbeid omkring Alkohol – Nar-
kotika – Trafikkarbeidet i kommunene. 
Helt siden våren  2000  har skolehelsetjenesten og det lo-
kale politiet kjørt et ANT opplegg i begge kommuner.

Målet med arbeidet er å spre kunnskap og påvirke hold-
ninger i forhold til  alkohol, narkotika og trafikk, og å
gjøre foreldre mer bevisst på egen rolle og muligheter
for positiv påvirkning.

Målgruppen: elever i 9. klasse ved tre ungdomskoler og
deres foreldre/foresatte.

• Elevene i 9. klasse har fått informasjon om alkohol og
narkotika. 
– i hvilke sammenhenger "møter" ungdom rusmidler? 
– hvordan det kan virke på kroppen
– hvordan det kan påvirke adferden vår 
– hvilke konsekvenser evt. uønsket adferd kan få for

den enkelte.
– juridiske konsekvenser for bruk og omgang med rus-

midler
– bruk omgang med rusmidler knyttet opp til temaet

trafikk.

• Foreldrene har vi møtt på foreldremøte samme kveld
– i hvilke sammenhenger "møter" ungdommer rusmid-

ler?
– bruk / misbruk
– rusmidlers virkning på ungdom
– rusmidlers virkning på adferden til ungdommen og

eve konsekvenser
– juridiske konsekvenser for bruk og omgang med ru-

smidler – konsekvenser for ungdommen og forel-
drene.

– foreldrerollen – rollemodeller, foreldre må unngå ab-
disering, sende med alkohol.

Avgangselever i vg skole
• Elevene i avgangskullene på vg skole har hatt et opp-
legg tilnærmet de i 9. klasse.
I tillegg har en fokusert på utfordringene i forbindelse
med å flytte ut av "redet". 
Mange flytter til større byer hvor en kan møte utfor-
dringer knyttet til rusmidler.
Det har også vært mer fokus på rusmidler og trafikk.

* Verktøy / metode
Godt motiverte helsesøstere og politi.
Fagfolk som kjenner ungdomsmiljøet relativt godt.
Tidligere rusmisbrukere under rehabilitering har bi-

dratt med sine historier. Både overfor ungdommene og
foreldrene.
Skoler som har sett på tiltaket som positivt og nyttig.

Vi har brukt videofilmen "Teeenager".
I forkant av vårt besøk på skolene har ungdommene ar-
beidet med temaet alkohol , narkotika og trafikk.
De har sett filmen ”Teenager”.
Aktiviteten blant elevene har foregått via en blanding

av forelesning / dialog og gruppearbeid. I gruppene har
elevene jobbet med oppgaver laget ut fra videofilmen.
På nettet har vi funnet mange oppgaver som er laget til
denne filmen (nettadr. kan skaffes). Forbausende mange
gir uttrykk for å kjenne seg igjen i filmen, til tross for at
det er en amerikansk film.
På foreldremøtene har det vært foredrag / dialog og
ikke minst gruppe og plenumsdiskusjoner.

*Foreløpig evaluering 
ANT opplegget har blitt positivt mottatt av målgrup-
pene.
Ungdommene har vært lydhøre. Det er tema som opp-
tar dem. Ungdommene har hatt mye spørsmål.
Ungdommene har vært positive til å involvere tidligere
rusmisbrukere. 

Foreldregruppen har også vært lydhør og engasjert. Vi
har hatt noen gode diskusjoner vedrørende foreldrerol-
len og ikke minst hva gjør vi når ungdommen vil ha med
seg alkohol. Foreldre har ulike holdninger til å "sende
med ". 
Vi har opplevd at et fåtall foreldre har reagert negativt
på å la tidligere rusmisbrukere delta i opplegget.

Helsesøstere og politi har generelt opplevd arbeidet som
givende og nyttig.
En kan gjennom opplegget spre kunnskap om bruk og
omgang med rusmidler. Ikke bare hvordan stoffene vir-
ker på kroppen, men hvilke konsekvenser bruken kan
ha for valg av handlinger. Noe som kan få konsekven-
ser for ungdommen selv, foreldre og venner.

"å gjøre noe ulovlig i dag kan påvirke mulighetene for
yrkesvalg om få år"

"det du gjorde i kveld kan føre til utsettelse av førerkort."

Vi har ikke avklart videre bruk av tidligere rusmisbru-
kere overfor ungdommene. 
Hvis vi vil fortsette å involvere dem i arbeidet , blir det
sannsynligvis opp mot foreldregruppen. 
For helsesøstere og politifolk har samarbeidet med tid-
ligere rusmisbrukere vært positivt og ikke minst lære-
rikt. En får god  kunnskap om hvordan livet som rus-
misbruker kan arte seg. Det er kunnskap som kan
videreformidles til både ungdommer , foreldre og andre
samarbeidspartnere. Det er også nyttig kunnskap å ha
med seg i møte med ungdom generelt.

ANT arbeid i Leksvik og Mosvik
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Eva Sørgaard Gartland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VIP – står i denne sammenhen-
gen for ”Veiledning og informa-
sjon om psykiske problemer og
lidelser hos ungdom.” VIP- pro-
sjektet er et veilednings- og
undervisningsopplegg om psy-
kiske problemer og lidelser.
Konseptet er tilrettelagt for ung-
dom, lærere og veiledere. 

Skoleåret 2004/2005 ble VIP-
prosjektet innført i alle grunn-
kursklassene ved Olav Duun

videregående skole i Namsos. Av skolens ca. 1000 ele-
ver, var det da 352 grunnkurselever fordelt på 14 studie-
retninger. Grundig forarbeid og god samarbeidsånd har
vært forutsetningen for å få dette til. 

Bakgrunnen for at Olav Duun vgs har valgt å satse rela-
tivt bredt på forebygging av psykiske problemer blant
elevene, er først og fremst et initiativ fra psykiatrisk kli-
nikk ved Sykehuset Namsos i 2002. De ønsket å innlede
et samarbeid med skolen, da de hadde penger til overs
fra et selvmordsforebyggende prosjekt. Disse pengene
ønsket de å investere i forebyggende psykisk helsear-
beid opp mot ungdom. Skolehelsetjenesten ved helse-
søster, som i Namsos har en hel stilling ved videregå-
ende skole, ble dermed en naturlig samarbeidspartner. 

I første omgang ble en tverrfaglig arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter fra BUP, skolehelsetjenesten,
psykiatritjenesten i kommunen, PPT, skolens adminis-
trasjon, rådgivere og lærere opprettet. Målsettingen var
å utarbeide gode forslag til hvordan vi best mulig kun-
ne utnytte pengene til å bidra til å nå flest mulig elever.
Vi ønsket å gi elevene et varig kunnskapspåfyll, slik at
de kan stå bedre rustet til å ivareta egen psykisk helse.
Da vi underveis i arbeidet kom over VIP- konseptet, ble
vi fort enige om at det ikke var noen grunn til ”å finne
opp hjulet” en gang til. Konseptet dekket vår målsetting
og virket godt gjennomarbeidet. Vi valgte derfor å kjø-
pe ”hele pakken”, som er utarbeidet av Forsknings, stra-
tegi- og utviklingsenheten ved Sykehuset Asker og Bæ-
rum HF. Konseptet koster 50.000 kroner.  Disse 50.000
kronene inkluderer rettighetene til å etablere VIP ved
flere skoler i samme fylke. Den enkelte skole må likevel
regne med utgifter til kursmateriell, samt reise/opp-
holdsutgifter for foredragsholdere fra VIP sentralt. 

KOSTNAD ELLER INVESTERING?
Kostnadene ved VIP-prosjektet kan i utgangspunktet
virke store, men med tanke på at man gjennom en en-

gangsinvestering på 50.000 kroner har dekket en stor del
av utgiftene ved flere skoler, over flere år, ser man at det-
te er en varig investering. Om tre år vil for eksempel
samtlige tusen elever ved Olav Duun vgs ha vært med
på dette undervisningsopplegget på til sammen fem ti-
mer. Dette illustrerer at permanente ordninger kan føre
til mye forebygging for pengene. Andre videregående
skoler i Nord– Trøndelag ligger i startgropa for å sette i
gang med VIP- prosjektet. De vil dermed dra nytte av
investeringene som, i dobbel forstand, er gjort ved Olav
Duun vgs. 

I sin begrunnelse for å bidra med penger til forebygging
av psykiske problemer ved Olav Duun vgs skrev davæ-
rende leder for psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Nam-
sos, Olav Bremnes, følgende i 2002: 

”I læreplanene for grunnskolen og den videregående
skolen er det ingen konkrete føringer på at emnet ”psy-
kiske lidelser” skal gjennomgås (unntatt på spesielle lin-
jer i vgs.) Psykiske lidelser er et forbigått tema i skolen.
Samtidig vet vi at det sitter mange elever på hver skole
med begynnende eller allerede blomstrende psykiske
problemer. Lærerne vet det og sliter med problemene,
men de føler seg ofte handlingslammet. De har heller
ikke fått noen opplæring i ”psykiske lidelser” i sin ut-
danning. Elevene har ulike holdninger til psykiske li-
delser, men ofte blir dette sett på som noe mystisk og
skremmende. De vet ikke hvor alminnelig det er å slite
med slike problemer, de kan feiltolke situasjoner og de
kjenner ikke igjen symptomer verken hos seg selv eller
medelever. Det er denne ”uvitenheten” vi ønsker å gjø-
re noe med.
Vi vet at mange unge har psykiske problemer eller li-
delser. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for proble-
mene sine. Årsakene til dette kan være flere. For det før-
ste er ”psykiske lidelser” ofte tabubelagt. Det er ikke noe
man snakker om. Mange går derfor rundt med større el-
ler mindre problemer som de ikke tør dele med andre.
Denne holdningen forsterker sannsynligvis proble-
mene. Den andre mulige forklaringen er at de unge selv
ikke vet at de har psykiske problemer. De vet så lite om
problemet at de rett og slett ikke er klar over hva som
plager dem. Nettverket rundt de unge kjenner kanskje
heller ikke symptomene på psykiske lidelser.
Samtidig viser kliniske undersøkelser at tidlig interven-
sjon har stor betydning mht. prognose. Tidlig hjelp fra
helsevesenet vil også trolig kunne gi unge med psykis-
ke lidelser raskere bedring og minket sjanse for gjentat-
te, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig
hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp.”

Dette viser behovet for å investere i opplysningsarbeid
blant både elever og lærere. 

Skolehelsetjenestens overordnede mål er å forebygge

Skolehelsetjenesten ved Olav Duun
videregående skole i Namsos

Betraktninger rundt etablering av VIP-prosjektet

Gerd Grong (t.v.) og
Eva Sørgård Gartland.
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sykdom og bevare helse. Deltagelse i ulike prosjekter på
linje med VIP bidrar til å nå dette målet. Derfor utgjør
prosjektarbeid en betydelig del av skolehelsetjenestens
arbeidsdag ved Olav Duun vgs. I tillegg til VIP er sko-
lehelsetjenesten involvert i prosjektet ”Verdi og Sam-
liv”. (dette prosjektet står omtalt i denne utgaven av Hel-
sesøstre.) Og i disse dager er Olav Duun vgs i ferd med
å undertegne kontrakt med MOT – stiftelsen. MOT’s
grunntanke er: 
Å forebygge mobbing, vold og rusmisbruk gjennom fo-
kus på menneskets mot og livskvalitet.

Fordi MOT er et forebyggingsprosjekt er det ingen
grunn til at skolehelsetjenesten skal jobbe parallelt med
disse temaene. Derfor ønsker helsesøster å være en av
MOT-instruktørene ved skolen. På den måten læres mo-
derne tilnærmingsmetoder samtidig som helsesøster får
jobbet sammen med andre MOT-instruktører med an-
nen yrkesbakgrunn. 

Gjennom å være pådriver for og deltager i slike pro-
sjekter, kommer helsesøster i kontakt med de fleste av
skolens elever og lærere. Å ha møtt helsesøster i klasse-
sammenheng, senker trolig terskelen for å ta personlig
kontakt senere. Ankepunktet fra pedagogene er gjerne
at helseprosjektene går på bekostning av skolefagene.
Derfor må helsesøster tørre å være tydelig i sin argu-
mentasjon for å bruke tid på helseopplysning. Vi har alle
erfart at dersom hodet er pre-okkupert av problemer, er
det vanskelig å konsentrere seg om å lære nye ting. Så
enkelt, men likevel så vanskelig å forstå. Nettopp derfor
trengs skolehelsetjenestens daglige tilstedeværelse. Dis-
kusjonene omkring hvordan man kan få innpass med
helseopplysning i skolen, blir mest fruktbare dersom
helsesøster kjenner til og er en del av det daglige skole-
miljøet. 

Når Namsos kommune har valgt å bruke en betydelig
del av psykiatrimidlene til hel helsesøsterstilling i
videregående skole, er det helt i tråd med føringene i
Opptrappingsplan for psykisk helse. Og når skolehelse-
tjenesten på sin side har valgt å gi forebygging av psy-
kiske problemer og lidelser høy prioritet, viser det at vi
følger med både i tiden og i timen. Dermed er Namsos
kommune en av få kommuner i landet som etterkom-
mer anbefalingene i Stortingsmelding nr. 16 – Resept for
et sunnere Norge. Der etterlyses større satsing på skole-
helsetjenesten i vgs og et system for å identifisere elever
som har behov for tettere oppfølging eller for henvis-
ning til utredning og behandling. Det etterlyses også en
nyorientering innen helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten, samt metoder til å måle effekten av de forskjellige
tiltakene som iversettes. Gjennom engasjement i godt
gjennomarbeidede prosjekter som VIP, MOT og ”Verdi
og Samliv” etterkommes disse anmodningene. 

GJENNOMFØRING OG INNHOLD
VIP-prosjektets mal fungerte godt under gjennomfø-
ringa ved Olav Duun vgs. Vi foretok kun enkelte lokale
tilpasninger. Forslag til gjennomføring er som følger: 
Del 1 a: To timers informasjon/undervisning om VIP-
prosjektet til hele lærerkollegiet og naturlige samar-
beidspartnere. ( BUPP, skolehelsetjenesten, PPT, psyki-
atritjenesten i kommunen). En prosjektmedarbeider fra
VIP/ sentralt er ansvarlig for gjennomføringen, i sam-
arbeid med skolen. 

Del 1 b: To- dagers kurs for lærere og veiledere som del-
tar i prosjektet.
I Namsos ble alle grunnkurs- lærerne ved vgs oppfor-

dret til å delta på kurset. Det ble også de etatene som
skulle bidra med lokale veiledere (BUPP, skolehelsetje-
nesten, PPT, psykiatritjenesten i kommunen). Til sam-
men deltok førti personer på kurset i Namsos. Første del
av kurset er felles for alle deltakerne og består av en fag-
lig og praktisk presentasjon av konseptet. Andre del be-
står av to parallelle sesjoner, en for lærerne og en for vei-
lederne. Hver sesjon ledes av en prosjektmedarbeider
fra VIP sentralt. Utgangspunktet for lærernes sesjon er
heftet VIP- lærerveiledning som omhandler følgende
tema: 
• Metodiske forslag
• Emner å stanse opp ved – ekstraoppgaver
• Forslag til gjennomføring
• Å oppdage problemene tidlig
• Litt om utbredelsen av psykiske lidelser hos ungdom
• Normalitetsbegrepet
• Forsvarsmekanismer
• Ungdom og rusproblematikk
• Lærerens rolle
• Forslag til psykososiale tiltak
• Tilpasning til ulike fag

I undervisningen av de lokale veilederne gjennomgås
metodikk. Det legges vekt på at elevene skal imøtekom-
mes på de temaene de er opptatt av her og nå. Veileder-

Fornøyde deltakere i prosjektet. Foran fra venstre: elevene
Kine Jakobsen Heggdal, Remi Ola Tveramo og Kristin Øst-
nord. Bak fra venstre: helsesøster Eva Sørgård Gartland og
områdeleder Ann Elis Nervik.



ne blir anbefalt temaer de bør ta opp dersom elevene
ikke kommer med spontane ytringer, eller har forberedt
spørsmål i klassen på forhånd. På slutten av kurset sam-
les lærere og veiledere på nytt, nå til rollespill. Dette for
å gi et realistisk treningsgrunnlag i forhold til de utro-
ligste spørsmål en kan forvente fra ungdom. Lærerne
spiller elever i en klasse og veilederne spiller veiledere.
Blant kursdeltakerne i Namsos slo rollespillene godt an.

Del 2: Arbeid i klassene
Lærerne som har deltatt på innføringskurset jobber i tre
skoletimer i sine respektive klasser, med utgangspunkt
i elevenes studiehefte. Lærerkollegiet må selv finne ut
av hvilke fag det er naturlig å integrere VIP– prosjektet
i. Forslag til temaer elevene kan jobbe med i elevheftet
er:
• Psykiske lidelser, hva er det?
• Følelser på godt og vondt
• Kriser og påkjenninger
• Mange måter å ha det vanskelig på
• Når livet blir mørkt og trist
• Uro, tvang og redsel
• Kampen om kroppen
• Når virkeligheten slår sprekker
• Litt om andre lidelser
• Kan vi unngå psykiske lidelser?
• Er det hjelp å få?

Elevene oppfordres til å forberede spørsmål til de får be-
søk av ”sine” to veiledere med kompetanse på psykisk
helsearbeid.

Del 3: klassebesøk
Hver grunnkursklasse får besøk av to veiledere med
psykiatri kompetanse. Veilederne kan svare på spørs-
mål, gi mer informasjon, diskutere eller sette i gang opp-
gaver. Her får elevene en mulighet til å oppklare ting de
lurer på. Det settes av to undervisningstimer til dette be-
søket. Ved Olav Duun vgs var vi åtte veiledere som par-
vis fordelte grunnkursklassene mellom oss, slik at hvert
veileder par besøkte fire klasser. Vi valgte å sette parene
sammen på tvers av etatene, for eksempel helsesøster og
PPT ansatt, eller BUPP-ansatt og psykiatrisk sykepleier
fra kommunen osv. Dette ga oss en mulighet til å bli bed-
re kjent på tvers av etatene, i tillegg til at elevene fikk
mest mulig utfyllende svar. Dette fungerte godt.

Del 4: Oppfølging
Prosjektets medarbeidere er tilgjengelige på telefon for
veiledning og informasjon til lærerne som deltar i pro-
sjektet. Hovedtyngden av oppfølgningen til elevene
skjer gjennom lokale tilbud og VIP-prosjektet har sine
egne internettsider med fyldig informasjon om temaet
psykisk helse hos ungdom. (www.vipweb.no).Ved Olav
Duun vgs var det ingen merkbar økning i antall hen-
vendelser til skolehelsetjenesten i etterkant av VIP- pro-
sjektet. Forklaringen på det kan være det at helsesøster
er tilgjengelig daglig (100 % stilling), slik at elevene aller-
ede før prosjektet hadde et naturlig forhold til å ta kon-
takt med helsesøster ved psykiske plager.

Del 5: evaluering
Etter gjennomføring i den enkelte skole, ble det satt av
tid til evaluering. Resultatet fra elever, lærere og veile-
dere oppsummeres og presenteres for de involverte i
prosjektet. Neste års VIP-arbeid planlegges. Erfaringene

fra Olav Duun vgs er at innføring – og gjennomføring
av VIP krever langsiktig planlegging. Gjennomførings-
dagene må inn på skolens årsplan så tidlig som mu-
lig.Veilederne må få ansvar for å gjøre avtale med sine
respektive klasser/lærere. Evalueringsskjemaene for
henholdsvis elever, lærere og veiledere fungerte bra,
men oppsummeringen av resultatene var svært tidkre-
vende. BUPP ved Sykehuset Namsos, som var initiativ-
takere til prosjektet, bidro med lokal VIP-koordinator og
tok på seg jobben med å oppsummere evalueringsre-
sultatene, samt skrive prosjektrapport. 

OPPSUMMERING ETTER ETT ÅR MED VIP
Etter ett år med VIP-prosjektet har vi som har vært in-
volvert i prosjektet ved Olav Duun vgs, konkludert med
at dette er noe vi har tro på, dette ønsker vi å fortsette
med. Koordinator for VIP-prosjektet i Namsos, Ingun
Haug, ved BUPP skriver blant annet i oppsummering-
en av elevenes evaluering: 

”Generelt sett kan vi si at elevene er fornøyd med pro-
sjektet. Det synes videre som om vi fortsatt har et forbe-
dringspotensiale innen enkelte områder. Prosjektet ser
likevel ut til å oppfylle de aller fleste målsettingene. Ele-
vene synes gjennomgående at besøket fra spesialisthel-
setjenesten er viktig, samtidig som de også framhever
viktigheten av lærernes deltakelse. VIP-prosjektet ser
uansett denne deltakelsen som helt avgjørende for pro-
sjektets suksess.”

Det har vært helt avgjørende at skolens ledelse har vært
positive til prosjektet fra første stund. Uten ledelsens en-
gasjement hadde det ikke vært mulig å nå lærerne. I
Namsos har vi gjennom VIP fått god trening i tverrfag-
lig samarbeid. Dette treningsgrunnlaget ønsker vi blant
annet å bruke til å få en enda bedre gjennomføring av
VIP-prosjektet i tiden som kommer. Skolen, i samarbeid
med de lokale veilederne, har allerede bestemt seg for å
selv ta ansvaret for å holde VIP-kurs for grunnkurslæ-
rerne i inneværende skoleår. Dette viser at samarbeid gir
resultater. 

Avslutningsvis refereres noen av elevenes kommenta-
rer til de to siste spørsmålene på deres evalueringsskje-
ma: 

Dersom du har lært noe nyttig i VIP-prosjektet, hva tror
du at du vil få bruk for av denne lærdommen i fremti-
den?
• – Fordi jeg vet mer om de psykiske lidelsene er det let-

tere å snakke åpent om det.
• – Jeg kommer til å være mer oppmerksom i min om-

gangskrets.
• – Se til at mine kamerater har det bra.
• – Hvor jeg kan få hjelp når jeg trenger det.
• – jeg har ei venninne som virkelig trenger hjelp, så nå

vet jeg hva jeg kan gjøre.
• – Hvis jeg får en psykisk lidelse, så vet jeg at det er

normalt og at man kan få hjelp.

Har du noe annet å fortelle oss? (inntrykk, opplevelser
og/eller kommentarer)
• – Disse tegnene om psykiske lidelser fikk meg til å bli

veldig oppmerksom på hvordan folk rundt meg har
det.

• – Jeg går igjennom en type problem for tiden, kjær-
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lighetssorg/selvmord. Jeg har prøvd på det for et år
siden men ble reddet, men nå vet jeg ikke lenger!

• – Nå vet jeg at folk her ved skolen kan om slike grei-
er, da er det enklere å ta kontakt med dem.

• – Det burde ha vært mer om dette temaet, da det er
mange som sliter med spesielt spiseproblemer.

• – Bra prosjekt, lærerikt!
• – Flott at læreren vår var med.
• – Har selv vært deprimert i 6 mnd, så det er godt at

andre lærer om det også …

• – Bra med et slikt prosjekt, det åpner opp for større
åpenhet i klassen.

• – Jeg opplevde besøket som veldig positivt, da vi fikk
spørre selv om det vi ville.

• – Det er fortsatt vanskelig å snakke om slike proble-
mer, særlig når det er i familien.

Disse kommentarene bidro til å gi oss svaret på om vi
skulle fortsette med VIP-prosjektet …

Mel: Prøysens ”Blåbærturen”

Ved Inderøyas fagre fjord og bygder er vi samlet
Når jubileum står for tur og vi skal feire sjøl
I 40 år vi kjempet har og reist oss opp, men ramlet
For resultater kommer ikke rekende på fjøl.
Nå skal vi reflektere over alt vi kan få til
I helsesøstergruppa hvis vi samler oss og vil.
Først så var det det med lønnen vår og åpenhet og sånn.
Og bedre vilkår for de ”små” som føler seg på bånn.
Så hver en statsråd kan bli stille nå og se vår vei
For helsesøstergruppa hakke tenkt å jenke seg.

Vi ble så glad da Lene Malin sa hun deppa var
Og statsminister’n, Torgersen og enda noen til
Det dreier seg om mer enn  kun å henge litt med leppa
Ja les litt i brosjyren vår så ser du hvor vi vil.
En folkesykdom av affekt er slettes ikke tull
Det har vi sagt i mange år, men cred`n er lik null
Vi har angst med manisk overspising og schizofreni
Tvangstanker og depresjon samt litt anoreksi.
Men uansett, det skal bli lett å finne hjelp til deg
For helsesøstergruppa hakke tenkt å jenke seg.

Vi er nok best med ungdommer i samtale og sinne
De kommer jo til oss når puberteten blir for slem
For vi kan ta på kondomer og glidekrem i blinde
Og deler ut i store monn, og snakker sånn som dem:
– Å helsesøster hva gjør jeg hvis dingsen hans står opp?
– Da ruller du mot roten helt til dongen sier stopp.
Ja har du ondt i magen er det stress og nok incest
Prat med meg min kjære for jeg vet hva som er best.
Du trenger ikke legehjelp til det som angår deg
For helsesøstergruppa hakke tenkt å jenke seg.

Å var det våre kjære små de har jo og problemer
For psyken vår det hører ikke kun de voksne til
Med TV, vold og kjøpepress og mange sterke scener
I heimens lune mørke bli`kke tulla bare snill.
Men da står vi med åpne armer klare til en prat
Og henter fram et smil hos hver en liten vill krabat.
Vi har fellesprat og hørselstest og det som måtte trengs
Og veiledning til mat og stell og få ditt barn til sengs.
Så hver en bedreviter kan få vandre langt av lei
For helsesøstergruppa hakke tenkt å jenke seg.

Vi kunne kanskje alle trengt en prat hos en av våre
Når livet går i motbakke og jobben byr på stress
For vi er aktuelle og tilstede hele året
Og står i mot regjeringen og annet massivt press.
Så la da dette være skål for alt som vi har gjort
Og håpe dette året her vil bringe noe stort
For lønna som er alt for lav og åpenhet og sånn
Og alle disse ”små” som synes livet er på bånn.
Vi roper høyt med kraftig stemme for å  hjelpe deg
For helsesøstergruppa hakke tenkt å jenke seg!!

NEI

(en hyllest til Helsesøstergruppa i forbindelse med 
Nord-Trøndelags 40 jubileum fra en ungdom som har 

brukt tilbudet)

Vi hakke tenkt å jenke oss
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av helsesøster og familieterapeut  Gerd Grong
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi er i individualismens og selvrealiseringens tidsalder.
Mellom 40 og 50 prosent av alle ekteskap i Norge løses
opp og samboerforholdene strander enda hyppigere.
Hva gjør det med generasjonen som kommer etter oss?
Jo, undersøkelser viser at ungdommen ønsker seg vari-
ge og stabile parforhold. De er imidlertid usikre på om
de får det til.

De siste to år er det mottatt prosjektmidler fra Barne- og
familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet
for å utvikle et undervisningsopplegg som kan bidra til
å styrke samlivsundervisningen i videregående skole. 

Bakgrunn:
I 2002  kom det ut en rapport  ”Det er jo dette livet hand-
ler om”. Berger Hareide og Aud Emanuelsen stod bak
rapporten. Den kom som et resultat av UNGFAM-pro-
sjektet, en spørreundersøkelse om ungdoms framtidige
familie og samliv. Resultatet av undersøkelsen viser at
ungdom ønsker å lære mer om hva det innebærer å star-
te en familie.

Videregående skole er det siste stedet en kan nå hele års-
kull av unge med opplegg som kan sette dem i stand til
å lære om nære relasjoner, som for eksempel kommuni-
kasjon og konflikthåndtering. Nyere forskning viser at
dette er av stor betydning med tanke på et framtidig
samliv og familieliv (Standley Et Markman 1997, Mark-
man, Standley Et Blumberg 2001)

I videregående skole fokuseres det i svært høy grad på
hva som må til i den framtidige yrkesretning de har
valgt. Det brukes lite tid på å forberede og kvalifisere
ungdom for det som vil bli den største delen av livet de-
res, det at de før eller senere sannsynligvis vil slå seg
sammen med et annet menneske og starte en familie.
Sannsynligvis er det mer risikobetont og større sjanse for
å mislykkes her enn i et framtidig yrkesliv.

Prosjektet VERDI OG SAMLIV  ble skoleåret 03/04
gjennomført på fire studieretninger og videreført til ni
studieretninger skoleåret 04/05. Målsettingen er at sam-
livsundervisningen, slik vi har lagt opp til gjennom pro-
sjektet, skal bli årlig for alle elever på VK 1 fra innevæ-
rende skoleår.

Målsettingen med prosjektet er å gi ungdommen tro på
at det går an å leve i livslange parforhold i en opp-
bruddstid. Vi ønsker å bidra til at elevene utvikler ver-
dier og holdninger som gjør dem rustet til å fungere i
mellom-menneskelige relasjoner.

Gjennomføring:
Det er lagt vekt på å lage et undervisningsopplegg som
lett kan innpasses i skolens  virkelighet  med hensyn til
omfang og tidsforbruk.

Organiseringen:
4 timer med familievernkontoret
2 timer med skolehelsetjenesten
Resterende del av undervisningen forankres til fag der
de naturlig hører hjemme. Basisfagene er samfunnslære
og norsk. Andre faglærere vurderer selv muligheten for
å tematisere samlivstema i ”sine timer”.

Det har vært viktig for oss at opplegget skal være lett å
bruke. I samfunnslære er det utarbeidet et forslag til uli-
ke tema for undervisning/samtale om emner ut fra må-
lene i læreplanen. I norskfaget er tekster foreslått med
tanke på tematisering av samlivsproblematikk.

I innledende fase erfarte vi at prosjektet hadde noen av
de tradisjonelle startvanskene som utviklingstiltak ofte
har i skolen. Det tok tid med informasjon, organisering
og implementering. Den positive mottagelsen blant ele-
vene gav motivasjon til å videreutvikle prosjektet. An-
dre året  opplevde vi at engasjerte lærere i norsk og sam-
funnslære fikk et tydeligere eierforhold til selve ideen. 

Vår opplevelse er at dette synes å være et område som
opptar ungdom i 17-19 årsalderen. Elevene viste stort
engasjement både i grupper og i plenum. De hadde for
eksempel mange teorier på hva som bør være funda-
mentet i et godt samliv og hvorfor forhold går i oppløs-
ning. Evalueringene viste høy score på aktualiteten i te-
maene. Det som overrasket oss mest var at dette var noe
som så ut til å treffe alle, uavhengig av kjønn og mo-
denhetsgrad. Det store flertall gav entydig høy score og
positiv tilbakemelding. Ca 15 % gav konstruktive inn-
spill på at de gjerne hadde ønsket mer rollespill/at
undervisningsøktene ble litt lange.  
Vi viser her et lite utdrag av de kommentarene elevene
kom med på evalueringsskjemaene:

Jeg synes dette var interessant og lærerikt. Lærte en hel del
nyttige saker som jeg er sikker på at jeg får bruk for i det dag-
lige liv. Får oss til å tenke mye.  

Bra at dere viser eksempler på typer konflikter. Også at dere
ikke bare snakker, men at vi som hører på får være med på sam-
talen. 

Dette var noe jeg synes var bra å lære om. La flere få lære om
dette!!

Litt for langt, bra undervisning, fikk med meg mye.

Kjempeopplegg jenter, stå på!! Involver elevene kanskje litt
mer. Flere rollespill.

VERDI OG SAMLIV
et samarbeidsprosjekt mellom Olav Duun videregående skole, 

skolehelsetjenesten og Familievernkontoret i Namsos



Vi har stor tro på at prosjektet er et viktig forebyggende
tiltak med tanke på å bidra til at elevene utvikler verdi-
er og holdninger som gjør dem rustet til å fungere i
mellommenneskelige relasjoner.

VERDI OG SAMLIV
Olav Duun videregående skole
4 timer undervisning til hver av studieretningene 
på VK 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Familievernkontoret i Namsos
Karen Hasselvold og Gerd Grong
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Presentasjon av prosjektet
Dagens familie og våre partnervalg
• Samfunnsbilde og utfordringene fremover
• Hvem velger vi til kjæreste
• Hvorfor går forhold i oppløsning

Forventninger
Kommunikasjon
• Med og uten ord
• Enveis/toveis kommunikasjon
• Hvorfor er kommunikasjon vanskelig
• Hvordan få bedre kommunikasjon
• Aktiv lytting – en kommunikasjonsteknikk
• Konflikt og ulike konfliktmønster
• Problemløsningsmodellen
• Kampen om sannheten og forsoningen
Utfordringer
• Hvordan ta vare på og utvikle vennskap og kjæreste-

forhold
• Forpliktelser i forhold til seg selv og kjæresten/ven-

ner
Evaluering
Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av
forelesning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver,
plenumsdiskusjoner og rollespill.

VERDI OG SAMLIV
Olav Duun videregående skole
2 timer undervisning til hver av studieretningene 
på VK 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skolehelsetjenesten i Namsos
Eva Sørgård Gartland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Seksualitet og verdier
Helsesøsters hovedoppgaver i dette undervisningsopp-
legget:
• Å så en del tanker som elevene kan reflektere videre

over sammen med lærer.
• Å stille en del spørsmål som elevene kan jobbe videre

med senere.

Virkemidler:
• Oppgaver som skal bidra til å få den enkelte elev til å

se sine personlige verdier og hvordan denne bevisst-
heten kan påvirke seksuell atferd.

• Undervisning om hvorfor BEKREFTELSE (da også
seksuell bekreftelse) bokstavelig talt er livsviktig
gjennom hele livet og på alle livets områder.

• Spørsmål om kjærlighet og bekreftelse. Finnes det
kjærlighet hvis det ikke finnes bekreftelse?

• Et sentralt spørsmål i livet; hva gjør livet godt? 
• Seksualitet.  Oppgave med tanke på å finne ut hva

seksualitet er/kan være. Dikt og kort novelle i etter-
kant.

• Samtale om hvorfor temaet alltid må behandles med
respekt.

• Tematisering av at vi er seksuelle vesener hele livet.
• Oppgaver for å finne ut om det er forskjell på ung-

domsseksualitet og voksenseksualitet.
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Fra Haukåa ved Leksdalsvannet. 
Foto: Eystein Ness, Verdal kommune.

VVererdada
Det kunne ha vore så vakkert i verda,

Når berre folk visste det dei ikkje veit!

Verda er vakker ho,

Berre du ser henne frå den 

Rette kanten.

(Olav Duun)
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Turid Rygg Stene, Helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utgangspunktet for denne artikkelen er resultater fra en
studie gjennomført i 2000 der jeg bl.a. benyttet data fra
ungdomsdelen av helseundersøkelsen i Nord- Trønde-
lag, UNG-HUNT. Resultatene viser at ungdom, og spe-
sielt jenter, som bor på hybel i forbindelse med videre-
gående skolegang i større grad har psykiske plager enn
ungdom som bor hjemme. 

Som helsesøster er jeg opptatt av forebyg-
gende arbeid, og at arbeidet man gjør har god
effekt
Tiltak som settes i verk, må "treffe" de unge og ha verdi
for dem. Formålet med undersøkelsen var å få mer
kunnskap om en sårbar gruppe med tanke på psykisk
helse - hybelboere, hva som gjør at de har økt risiko for
psykiske plager, og hvilke faktorer som er av betydning
i så måte.  Denne kunnskapen kan i neste omgang be-
nyttes til et målrettet forebyggende arbeid. Analyser av
datamaterialet fra UNG-HUNT viste altså at hybelboere
generelt, og jenter spesielt, i langt større grad oppgir å
ha psykiske plager enn hjemmeboende ungdom på sam-
me alder.  Med bakgrunn i dette ble følgende spørsmål
stilt:

1. Hvilke endringer opplever ungdom som flytter på
hybel når de begynner i videregående skole, og hvil-
ke endringer kan for noen være en belastning på den
mentale helsa?

2. Hvorfor er flytting en større belastning på den men-
tale helsa for jenter enn for gutter?

Informantene er ungdom som går i videregående skole,
og bor på hybel. De fleste er 16 - 17 år, alle tilhørende i
Nord-Trøndelag. Resultatene gjengir deres tanker, opp-
levelser og erfaringer med det å flytte på hybel, og ho-
vedfokus settes på hvilke forandringer de opplever i for-
hold til familie, venner, fritid og tilværelsen mer gene-
relt.  Ved å konsentrere samtalene om deres opplevelse
av endring, ble det i svært liten grad fokusert direkte på
psykiske plager. 

Metode
Studien ble utført med både kvantitative og kvalitative
metoder. UNG-HUNT 1 er ungdomsdelen av helse-
undersøkelsen i Nord-Trøndelag, gjennomført ved
Samfunnsmedisinsk forskningssenter i Verdal i perio-
den september 1995 til juni 1997. Alle ungdoms- og
videregående skoler i fylket deltok i undersøkelsen.
4207 fra videregående skole fylte ut skjema, likt fordelt
på gutter og jenter. Dette gir en svarprosent på 91, og
den høye deltakelsen samt gode gjennomføringsprose-

dyrer gjør at man kan feste stor lit til tallmaterialets på-
litelighet og gyldighet. Data ble analysert ved hjelp av
SPSS. Det ble gjennomført bivariate og multivariate fre-
kvensanalyser.  

Etter analysen av spørreskjemadata ble det i mai 2000
gjennomført en undersøkelse med kvalitative, halv-
strukturerte intervju. De videregående skolene i fylket
ble inndelt i fire grupper. Først etter geografisk belig-
genhet, deretter ble skolene gruppert som henholdsvis
by eller landsskoler. Fire skoler ble trukket ut, en byskole
og en landsskole fra hvert av områdene. Skolene omfat-
tet samtidig ulike studieretninger. 11 jenter og 5 gutter
deltok. Intervjuene ble tatt opp på bånd, deretter trans-
kribert, bearbeidet og analysert.

Resultater
Analysene av UNG-HUNT data viser at 10 % av ung-
dommene som deltok har mange psykiske plager. I den-
ne gruppen er ca. 70 % jenter. I tabellen nedenfor går det
fram at nesten dobbelt så mange jenter på hybel som
hjemmeboende jenter har mange plager. En av fire jen-
ter på hybel har mange plager, altså en overhyppighet
av dårlig psykisk helse i denne gruppen sammenlignet
med de andre gruppene. 

Ungdom og psykisk helse, sett i forhold til kjønn og boform.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gutter, Gutter, Jenter, Jenter,
hjemme på hybel hjemme på hybel

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mange psykiske
plager 6 % 6,5 % 13 % 25 %
N 1812 256 1747 236
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Resultatene når det gjelder psykisk helse og kjønn er i
samsvar med flere andre undersøkelser. Hva gjelder hy-
belboere, har jeg ikke funnet tilsvarende studier. I en
svensk undersøkelse fra 1997 blant 2300 16 og 17 åring-
er i videregående skole, fant Gunilla Olsson (1) at nær
10 % hadde psykiske plager. Hun fant også en signifi-
kant kjønnsforskjell, 14,2 % av jentene hadde plager
mens bare 4,2 % av guttene hadde det samme. Ulike nor-
ske undersøkelser viser samme tendens. Alle undersø-
kelsene konkluderer med at forekomsten av plager og
psykiske problem er høyere blant jenter enn gutter (2, 3,
4, 5, 6). 

Det er altså en signifikant kjønnsforskjell når det gjelder
ungdoms psykiske helse i UNG-HUNT data. Sammen-
hengen mellom boform og psykisk helse er bare signifi-
kant for jentene. Jenter har flere symptomer på psykis-
ke plager enn det gutter har, og det å flytte på hybel sy-
nes å være en faktor med større negativ betydning for
den psykiske helsa hos jenter enn hos gutter. Det er
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mange og sammensatte årsaksfaktorer og mulige for-
klaringsmodeller til dårlig psykisk helse hos ungdom (3,
7, 8). Når det gjelder hybelboere kan det å flytte hjem-
mefra være en påkjenning i seg selv, og sammen med
f.eks personlige egenskaper hos den unge og sosiale for-
hold, kan en slik brå endring i livet være en medvir-
kende årsak til psykiske plager. For å finne mulige
sammenhenger mellom psykisk helse og boform, under-
søkte jeg derfor hvilke endringer ungdom som flytter på
hybel opplever.

Intervjuene viser at jenter i langt større grad enn gutter
opplever endring i livet sitt - de opplever flere endring-
er, og forandringene oppleves større. Endringene er
både av positiv og negativ karakter. Mest omfattende er
endringene tilknyttet sosiale nettverk. Etablerte nett-
verk svekkes i det man mister noe av kontakten med fa-
milie og gamle venner. Jentene opplever at rollen deres
i familien og relasjonene til søsken og foreldre endres på
godt og vondt. Det er færre konflikter, og de opplever at
foreldrene respekterer dem på en annen måte. Samtidig
føler de seg utenfor og savner nærheten, tryggheten og
tilhørigheten i familien. Mens guttene først og fremst
savner aktivitetene som foregikk, savner jentene i langt
større grad omsorgen og den daglige støtten: Alt fra det
å få ferdig middag og hjelp med lekser til det å ha noen
å komme hjem til, spise sammen med, se TV sammen
med. For jenter betyr fellesskapet, det å oppleve seg som
en del av familien, mye (9). De føler at de settes utenfor
dette fellesskapet når de flytter på hybel – eller de sav-
ner det slik at ensomhetsfølelsen kanskje blir mer nær-
liggende for dem enn for guttene. På en side er det godt
å komme bort fra krangel og familielivets grenser, men
på den annen side savner de det også. De vil gjerne fri-
gjøre seg fra familien, men har ikke knyttet seg så sterkt
til andre enda, og behovet for trygghet, omsorg og til-
hørighet er fortsatt sterkt (10, 11).

Også når det gjelder forhold til venner, er det stor for-
skjell mellom jenters og gutters opplevelser. De fleste
jentene opplever stor endring når det gjelder forholdet
til gamle venner. De har mye mindre kontakt, og selve
forholdet eller innholdet i kontakten (relasjonen) er en-
dret. Det er mindre nærhet i venneforholdene, noe er
borte, og de føler seg delvis utenfor når de kommer hjem
i helgene. På spørsmål om betydningen av gamle ven-
neforhold, er åtte av jentene opptatt av støtte og nærhet.
Venninner de har hatt lenge og kjenner godt, er svært
viktige, de vet de kan stole på dem, betro seg til dem og
det er viktig å føle at en betyr noe for noen. Guttene har
helt andre opplevelser, ingen av dem mener det har
skjedd noen endring av betydning. De treffes riktignok
sjeldnere, men selve forholdet har ikke endret seg, de er
sammen i helgene på samme måte som før. De føler seg
ikke utenfor, og vektlegger betydningen av aktivitetene
de gjorde og fortsatt gjør sammen. 

De aller fleste synes det har gått greit å få nye venner.
Det har gått fort, og det er spennende å bli kjent med nye
venner. Fire av jentene synes de nye venneforholdene er
bedre enn de gamle. De nye vennene har gjort det lettere
for dem å finne sin identitet, eller få bekreftelse på seg
selv, som en av dem uttrykker det. Dette er viktige funk-
sjoner ved vennskap i ungdomsalderen (10, 12, 13). De
sju andre opplever at de nye venneforholdene er mer
overfladiske og ikke så preget av nærhet som de gamle.

Man har fått nye venner, men de karakteriseres som sko-
levenner, dvs gode venner på skolen, men de har liten
kontakt med dem på fritiden. Spesielt er ungdom fra sel-
ve hybelstedet vanskelig å bli ordentlige venner med.
Flere av jentene beskriver dessuten konflikter og pro-
blem knyttet til venninneforhold.  Spesielt nevnes det
problematiske i å være tre jenter, med intriger og kon-
flikter, der den ene, snart den andre holdes utenfor av
de andre to. I følge Ericsson (14) bruker jenter ofte ute-
lukking av andre som maktmiddel, og det kan tenkes at
dette oppleves spesielt vanskelig av jenter som har flyt-
tet på hybel og har et lite nettverk på hybelstedet.

Ingen av guttene har opplevd problem med å få nye ven-
ner, men to av dem nevner at skolevennene ser de lite til
på fritiden. De synes det er helt greit sånn, og de treffer
ungdom fra hjembygda eller andre hybelboere på friti-
den. Dette stemmer med flere studier av gutters venn-
skap, de inngår som regel i løst sammenknyttede kame-
ratgrupper og bryter lettere kontakten enn jenter, da det
er aktivitetene som er fokus for innholdet og ikke inti-
miteten og nærheten (9, 11, 15). For alle jentene har ven-
ner stor betydning. Å ha noen en kan stole på, føle tillit
til og som man kan prate med om alt er viktig. Å ikke ha
venner oppleves vondt, man føler seg ensom og nevnes
av flere som en viktig årsak til mistrivsel blant hybelbo-
ere. Halvparten av jentene har opplevd ensomhet, mens
en av guttene sier det samme.

Et annet område som endres, er den praktiske hverdag.
De unge opplever mye større ansvar for seg selv.  Det
gjelder både praktiske gjøremål, skolearbeid, økonomi
og egen aktivitet/atferd. Livet føles travelt, noen av jen-
tene nevner at det ligner veldig på voksenlivet. De fles-
te synes den praktiske delen går greit, men flere jenter
opplever ensomhetsfølelse i tilknytning til måltider.
Noen har problem med å konsentrere seg om lekser,
flere sier de ofte er så slitne at de sovner på ettermidda-
gen. Det brukes mye energi til å tenke på og ordne alt
som tidligere ble utført av foreldrene.

Sosialiseringsbakgrunn og tilpasningsevne er interes-
sant å undersøke for om mulig å finne ut om jenter p.g.a.
ulikheter her er dårligere rustet til å takle de endringer
hybeltilværelsen innebærer enn gutter. Undersøkelsen
tyder på en viss forskjell. Både jenter og gutter opplever
støtte fra foreldrene, konkret i form av mat og penger,
men også psykisk støtte og oppmuntring. Spesielt jen-
tene er opptatt av det siste. Når man plutselig får så mye
frihet som hybeltilværelsen innebærer, kan det være
vanskelig å vite hva man skal gjøre og om man gjør rik-
tige valg. Jentene i undersøkelsen uttrykker klart et stør-
re behov for psykisk støtte i hverdagen enn guttene gjør.
Flere av jentene nevner også at foreldrene er bekymret
for ting som kan skje: At de skal rote seg bort i noe (nar-
kotika, alkohol o.l), gå ute alene om kveldene, bli utnyt-
tet osv, altså at de ikke skal greie å ta vare på seg selv.
Flere jenter har fått formaninger med på veien, ingen av
guttene har slike erfaringer. To av guttene forteller imid-
lertid at foreldrene er bekymret for om de kommer seg
opp om morgenen og om de gjør leksene sine. Det er
også tydelig at jentene i større grad enn guttene var vant
med å ta ansvar for seg selv hjemme. De fleste jentene
sto opp selv, ordnet frokost og matpakke, og hadde an-
svar for å gjøre leksene. Blant guttene var det bare en
som var vant med å ordne seg selv. De andre ble både
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vekket, fikk maten servert og ble passet på når det gjaldt
å gjøre lekser.

Hva angår tilpasnings- og mestringsevne er det tydeli-
ge forskjeller mellom gutter og jenter. Alle jentene mis-
liker sterkt å være dårlig forberedt til skolen og få dår-
lig resultat på prøver. Det vekker sterke følelser, de bru-
ker utrykk som fryktelig, fælt, ekkelt, ubehagelig, skuf-
fet. De fleste får dårlig samvittighet, og de legger skyl-
den på seg selv. Hvis de stadig gjør det dårlig, går det
utover selvtilliten. Ingen av guttene gir uttrykk for at det
gjør noe å være dårlig forberedt. De bruker uttrykk som:
bryr meg ikke så hardt om det, tenker ikke spesielt over
det, det er sånn som skjer. Mens jenter lar ting gå inn på
seg, bekymrer seg, bebreider seg selv og får dårlig sam-
vittighet, dveler gutter i samme situasjon lite over det,
gjort er gjort, og de føler seg som en like god person for
det!

Når det gjelder personlige problem, bruker både gutter
og jenter først og fremst venner, men også foreldrene el-
ler andre nære slektninger de har et godt forhold til. På
spørsmål om de savner voksne å prate med, svarer alle
guttene nei. Sju av jentene derimot sier de har følt savn
av voksne eller behov for noen voksne å prate med. Flere
kunne tenke seg en voksen de kan ha et personlig for-
hold til på hybelstedet, gjerne en lærer eller lignende.
Noen ganger har de behov for å snakke om ting som har
skjedd umiddelbart, og da er foreldrene for langt unna,
andre ganger er det ting de ikke vil snakke med forel-
drene om, eller bekymre dem med.
Flere nevner at de vet om helsesøster, og at de kunne ten-
ke seg å prate med henne, men de opplever henne som
lite tilgjengelig. Jentene er dessuten opptatt av hvordan
de voksne de snakker med, bør være. Hilde er opptatt
av måten de voksne snakker med ungdom på: 
”At den personen klarer å få meg til å tenke i gjennom
det selv ...  at jeg vet svaret på det selv egentlig. At de
klarer å rettlede meg, ikke si hva jeg skal gjøre, men hjel-
pe meg til å skjønne det selv. Lytte til det jeg sier og stil-
le de riktige spørsmålene. For det er nok av voksne som
sier ... nei dette skal ikke du holde på med, men det hjel-
per ikke det sjø... jeg tror det er sånn at de fleste proble-
mene som ungdommer har, har de en løsning på inne i
seg, bare at de finner den ikke. Hvis de bare kan få litt
hjelp til å finne ut hva som egentlig er problemet og
hvordan vi skal komme oss ut av det .... av noen som har
litt mer livserfaring så tror jeg det er den beste måten å
løse de fleste problemer på altså”.

Hilde sier m.a.o at voksne ikke bør bruke sin livserfaring
til å fortelle de unge hva de bør og skal gjøre, men hel-
ler bruke erfaringen til å få fram det som bor i den unge
selv! 

Oppsummert kan en si at ungdom opplever endring på
mange områder når de flytter på hybel. Jenter ser ut til
å ha mer nyanserte opplevelser, de opplever flere og til
dels større forandringer enn det guttene tilsynelatende
gjør. Opplevelsene er både positive og negative, og noen
opplever endring på alle områder, mens andre synes til-
værelsen har forandret seg relativt lite.

Diskusjon.
Både gutter og spesielt jenter opplever altså endring når
de flytter på hybel, og spørsmålet er da hvilke endring-

er som kan tenkes å være en belastning for den psykis-
ke helsa? Resultatene fra intervjuundersøkelsen tyder
på at det i hovedsak er endring på tre områder som kan
tenkes å øke risikoen for psykiske plager: Endringer i det
sosiale nettverket, mangel på nye nære venner og en-
dringer i hverdagen med økt ansvar for seg selv.

Det skjer en svekkelse av nettverket den første tiden de
unge bor på hybel. Etter hvert erstatter nye venner de
gamle, men i første fase oppløses hele eller deler av et
etablert nettverk. Foreldres og venners betydning for
unge er stor i denne alderen (10, 11, 16), og de utgjør de-
res primære nettverk. Flere av jentene opplever savn og
ensomhet når dette nettverket oppløses. For å belyse
sammenhengen dette har med psykisk helse, tas ut-
gangspunkt i begrepet sosial støtte. Et godt, tett nettverk
sikrer sosial støtte, med familie og venner som de vik-
tigste støttepersonene. De sosiale båndene i et fellesskap
har betydning for om en mottar støtte og om støtten er
tilpasset behovene en har (5). Disse båndene rommer in-
tensitet, følelser og samhandling, og de svekkes når man
flytter hjemmefra. Nettopp slike nettverksrelasjoner
fungerer som buffer mot sykdom og mistrivsel (5, 17). 

Ulike studier blant ungdom har klart vist hvor viktig det
er med støtte fra familien for å ha god psykisk helse (3).
Et støttende nettverk skal ha positiv betydning for den
psykiske helsen nettopp fordi individet får regelmessi-
ge positive opplevelser og ved at en føler seg verdsatt og
respektert (17, 18, 19).  Flere undersøkelser (8, 20) viser
at jenter har behov for støtte og spesielt vennestøtte uav-
hengig av om de opplever belastninger eller ikke. Som
hybelboer kan en oppleve mange påkjenninger, og dis-
se kan virke ekstra belastende fordi en ikke har forvent-
ninger om å få støtte i samme grad som før.   

Det at noen opplever det vanskelig å få nære venner på
skolestedet, og føler seg utenfor kan også være medvir-
kende årsak til psykiske plager hos noen. Betydningen
av vennskap, spesielt for jenter, viser dette tydelig. An-
tall venner og hvor ofte de er sammen har betydning,
men kvaliteten i venneforholdet, samt evnen til å få ven-
ner har mest å si for psykisk helse (21). Å lykkes med å
etablere nye og nære vennskap vil blant annet være po-
sitivt for selvbilde og identitetsutvikling. Gordon og
Grant (22) fant i sin studie (How we feel) at en årsak til
dårlig selvfølelse/selvbilde hos jenter er vansker med å
få venner, slik at en kan anta at jentene som har problem
med å få nære venner, vil ha et negativt selvbilde. Et dår-
lig selvbilde kan gjøre belastende opplevelser ekstra
vanskelige og gi symptomer på depresjon (7). Flere
undersøkelser viser at venner og vennestøtte har stor be-
tydning for psykisk helse i ungdomsalderen, og at de
som ikke har venner, er mer sårbare i forhold til psykisk
stress og psykiske plager (5, 8, 20,). Siden hybelboere
opplever spesielle belastninger, vil savnet av nære ven-
ner for dem kunne være ekstra stort, og slik sett kunne
medføre psykiske plager. 

Det å skulle ha det totale ansvar for seg selv oppleves
svært krevende for mange i denne alderen. 7 av jentene
synes hybellivet er krevende, og snakker om dårlig sam-
vittighet og dårlige skoleprestasjoner. Blant dem er de
fem som er mest plaget med anspenthet, bekymring og
håpløshetsfølelse. Resultatene kan tolkes slik at en del
av jentene føler de ikke innfrir krav og forventninger i
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alle sammenhenger. Foreldrene trenger ikke å ha uttrykt
direkte hva de forventer av jentene, men det virker like-
vel som jentene har en oppfatning av hva som forven-
tes. I følge Miller (23) har foreldre ubevisste ønsker, be-
hov og idealiseringer i forhold til sine barn, og de ønsker
at den unge skal leve opp til ulike forventninger de har.
Jenter senser i større grad enn gutter hvilke behov andre
har, og de er opptatt av andres tanker og reaksjoner (9,
24), slik at de «aner» hva foreldrene forventer. Jentene
har også høye forventninger til seg selv. De vil gjerne
klare seg og ser det som en utfordring. Slik kan det være
en blanding av uttrykte forventninger fra foreldrene,
forventninger de aner/tror foreldrene har til dem og for-
ventninger de har til seg selv de føler de ikke greier å
innfri. 

Resultatene kan altså tolkes slik at noen føler de ikke
greier å innfri alle krav og forventninger som stilles til
dem, og for enkelte går hybellivet ut over skolearbeidet.
Det blir et slags misforhold mellom idealer og realiteter,
noe som gir jenter dårlig samvittighet. Det kan tenkes at
opplevde krav og forventninger fra omgivelsene og på-
følgende dårlig samvittighet i seg selv kan medføre psy-
kiske plager/psykisk stress. Selv om utfordringer i
mange sammenhenger også er positivt og en nødvendig
forutsetning for personlig utvikling (17) vil  belastning-
er av en slik grad at man ikke klarer å mestre dem, opp-
leves som en tilstand av maktesløshet og manglende
kontroll, noe som kan utløse psykiske plager/problem. 

Hvorfor er så flytting en større belastning på den men-
tale helsa for jenter enn for gutter? Resultatene viser
klart at jenter opplever større endringer enn gutter på de
fleste områder som angår hybellivet.  Kjønnsrollesosia-
liseringen gjør gutter og jenter ulike, det er blant annet
reelt at jenter har flere relasjonelle problem enn guttene,
og at de opplever forandringer sterkere fordi de er mer
fokusert på mellommenneskelige relasjoner (9). Jentene
har hatt et tettere forhold til venner, mødre og søsken
enn gutter har hatt. Forholdet til familien er derfor reelt
forandret i større grad for jentene. I tillegg opplever jen-
tene forandringen sterkere fordi gutter er mindre sensi-
tive overfor slike forandringer (13).  Jenter har et større
behov for nærhet, fortrolighet og støtte enn gutter. Siden
nettverket svekkes og den sosiale støtten er mindre, er
det da naturlig at jenter er mer sårbare eller i større risi-
ko for å utvikle psykiske plager enn gutter, de får rett og
slett dekket sine behov i mindre grad enn gutter når de
flytter på hybel. 

Jenter ser også ut til å ha dårligere tilpasnings- eller mes-
tringsevne enn gutter. De lar ting gå inn på seg, de be-
kymrer seg, bebreider seg selv og får dårlig samvittig-
het. De vil gjerne ha kontakt med voksne for å løse per-
sonlige problem, mens gutter i mindre grad bryr seg om
problemer og ikke savner voksenkontakt i samme grad.
Resultatene kan altså tyde på at jenter er dårligere rus-
tet til å takle hybeltilværelsen enn gutter. Det stilles stør-
re krav til jentene, eller de føler et stort forventnings-
press, samtidig som de får signaler om bekymring fra
foreldrene. Heri ligger på en måte et dobbelt budskap;
foreldrene forventer at jentene skal klare seg, samtidig
som de uttrykker en viss bekymring for at de skal rote
seg opp i noe. Det er vanskelig å forholde seg til slike
motstridende signaler, og det kan føre til usikkerhet og
forvirring (10, 11, 25).  Videre oppfatter jentene forel-

drenes bekymring lettere enn guttene gjør, samtidig som
samvittigheten sier at de ikke skal gi foreldrene bekym-
ringer. Resultatene kan med andre ord tolkes dit hen at
jenter har dårligere tilpasningsevne enn gutter når det
gjelder de endringer hybeltilværelsen innebærer, og at
gutter takler det å være alene, uten støtte bedre enn jen-
tene.  Det er kompliserte og usikre sammenhenger her,
men det er grunn til å anta at både sosialisering, ulik til-
pasningsevne, forskjeller i sosiale nettverks betydning
og ulike behov for sosial støtte kan være mulige forkla-
ringer på hvorfor flytting er en større belastning på den
psykiske helsa for jenter enn gutter.   

Implikasjoner for skole og skolehelsetjenesten
Resultatene forteller at jenter på hybel er i spesiell risi-
ko for å få psykiske plager og hvorfor de er spesielt sår-
bare. Det er viktig at ansatte i videregående skole er opp-
merksomme på dette. Tiltak for hybelboere bør spesielt
ha fokus på jenters behov, og det må sørges for trygge
voksenpersoner som er så tilgjengelige at terskelen for å
ta kontakt er minimal. Hvordan man møter og kommu-
niserer med ungdom, er et tema som med fordel kan tas
opp til diskusjon. 

Skolen bør samarbeide med skolehelsetjenesten. Helse-
søster må bli mer synlig og mer tilgjengelig i den videre-
gående skolen. Ved å opptre regelmessig i miljøet, pre-
sentere seg i klassene og ha en åpen dør, vil elevene
bli kjent med henne og det tilbudet hun representerer.
Terskelen for å ta kontakt bør være så lav som mulig.
Helsesøster vil kunne ha en viktig støttefunksjon. I sam-
taler med unge på hybel kan en ta opp mange aktuelle
tema som f.eks savn av familie, ensomhet, den praktis-
ke hverdag, forventninger og dårlig samvittighet. 

Det er viktig med samarbeid og samordning av de fore-
byggende tiltak skolen og skolehelsetjenesten har over-
for hybelboere, ikke minst bør det være åpen dialog og
god kjennskap til de ulike tiltak som eksisterer. Helt kon-
kret kan foreslås tiltak som åpne lokaler på kveldstid
med voksne tilgjengelig. Felles matlaging og lekselesing
kan skape sosial kontakt. Mange skoler har opplegg som
informerer hybelboerne om ulike aktiviteter, lag, for-
eninger og andre tilbud som finnes på stedet, gjerne der
elever fra skolestedet fungerer som «faddere» i startfa-
sen. Skolehelsetjenesten bør ha tiltak både i forhold til
enkeltindivider og mer i retning av grupper og nettverk.
Et tiltak kan være å kartlegge alle nye hybelboere ved
skolen, og invitere dem til helsesøster. En annen mulig-
het er å danne grupper med jenter på hybel. Hensikten
er å prate sammen, støtte og hjelpe hverandre i den før-
ste tiden på et nytt sted. Helsesøster bør organisere til-
budet, men gruppene kan etter hvert fungere på egen
hånd.   

Veien videre
Mer kunnskap om ungdom som flytter på hybel er vik-
tig for å forebygge psykiske problem. 
I den forbindelse er det viktig å se etter positive eller be-
skyttende faktorer. En bør undersøke hva de unge opp-
lever som positivt og støttende på hybelstedet og i mil-
jøet. Videre bør en undersøke hva de unge synes er vik-
tig for å kunne takle problem og hvilke mestringsstrate-
gier de bruker når det oppstår vansker og belastninger. 
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ernæringsproblemer hos barn.
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barneavdelinger og helsestasjoner.

Sted: Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3
0114 Oslo

Innhold: Kurset vil fokusere på betydningen av tverrfaglighet i arbeid med 
spise- og ernæringsvansker hos barn.

* Hva innebærer spiseutvikling? 
* Spiseproblemer og aktuelle tiltak
* Tverrfaglig utredning og arbeidsmetoder
* Kasuistikker
* Diskusjon

Kursavgift kr. 200,-

For nærmere informasjon og påmeldingskjema se www.rikshospitalet.no/bns
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grete Bratberg er utdannet helsesøster med hovedfag
i helsevitenskap fra NTNU, Trondheim. Hun er nå sti-
pendiat ved HUNT forskningssenter i Verdal, og har
annet forsket på sammenhengen mellom pubertetsut-
vikling, alkoholbruk og røyking i tenårene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ungdommer som er tidlig fysisk modne, drik-
ker og røyker mer enn jevnaldrende. For jen-
tene vedvarer dette mønsteret opp gjennom
ungdomstida, mens guttene viser redusert
risikoatferd over tid.

– De fleste som jobber med barn og unge har registrert
at tidlige fysisk modne jenter har en tendens til å debu-
tere tidligere med alkohol, røyk og gjerne også seksuelt,
sier Grete Bratberg, helsesøster og stipendiat ved HUNT
forskningssenter. Dette er bekreftet gjennom flere
undersøkelser, men få studier har hatt muligheten til å
følge opp ungdommer over tid, og nesten ingen studier
har inkludert både gutter og jenter. Bratberg har ønsket
å finne svar på om ungdommer som enten er, eller som
oppfatter seg som ”tidligere” utviklet, faktisk drikker og
røyker mer enn andre jevnaldrende. Det har også vært
viktig å klarlegge om disse ungdommene fortsetter å
drikke og røyke mer opp gjennom ungdomstiden, eller
om forskjellene utviskes med årene. 

Ungdom i Nord-Trøndelag
Ung-HUNT er en del av Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag, som er Norges største befolkningsbaserte
helseundersøkelse. I overkant av 2000 ungdommer som
deltok i Ung-HUNT i perioden 1995-97, ble fulgt opp fire
år senere. Ungdommene ble blant annet spurt om hvor
mye og hvor ofte de drakk alkohol, hvor ofte de hadde
vært beruset, og om de røykte daglig eller av og til. Del-
tagerne ble klassifisert som tidlige, gjennomsnittlige el-
ler seine etter hvor fysisk utviklet de var som 13-14
åringer. I studien ble tidlige og seine gutter og jenter
sammenlignet med de gjennomsnittlige av samme
kjønn. 

Den største helsetrusselen
– Hvor farlig er det at noen ungdommer drikker mer enn an-
dre?
– Vi vet at det er knyttet spesiell risiko til bruk av alko-
hol i tenårene, og spesielt til tidlig alkoholdebut. Fylla er
etter min oppfatning den største helsetrusselen i ung-
domstida. Relativt mange norske ungdommer rappor-
terer at de har kommet opp i bråk fordi de har drukket
for mye. Oftest er det snakk om slåssing, krangel og
uvennskap, men mange tenåringsjenter utsettes også for
seksuelle krenkelser og overgrep i forbindelse med al-
kohol og rus, sier Grete Bratberg. Hun mener at alko-
holforbruket blant ungdom generelt er alt for høyt, og
understreker at de som drikker mer enn andre utsetter

seg for større risiko,
både i tenårene og
inn i voksen alder. 

– Hva er det som gjør
de tidlige jentene spe-
sielt sårbare?
– Tidlig modne jen-
ter når voksen bio-
logisk status før
jevnaldrende jenter
og venninner. De
vil kanskje oppleve
behov knyttet til sin
biologiske og

psykososiale utvikling tidligere, for eksempel tidligere
seksuell interesse for andre, tidligere identitetskriser,
behov for uavhengighet osv. Forandringer i utseende og
atferd kan føre til at det stilles andre krav fra familie og
venner, og jentene kan føle et press fra omgivelsene om
å oppføre seg som mer voksen enn de egentlig er. Det
sosiale miljøet kan forvente ferdigheter de ennå ikke har
utviklet. Kombinert med begrenset kognitiv utvikling
og erfaring, gjør dette sitt til at risikoatferd forekommer
oftere i denne gruppen. Forskning viser også at etable-
ring av et eldre vennenettverk, eldre kjærester og min-
dre foreldrekontroll, blir oppfattet som en viktig indi-
rekte årsak til sammenhengen mellom tidlig fysisk mod-
ning og riskoatferd.

Må få større oppmerksomhet
Bratberg mener at ny kunnskap om hva som påvirker
ungdommenes atferd, må føre til at helsepersonell blir
mer oppmerksom på risikofaktorene. Både ungdom,
foreldre og skole behøver informasjon om hvordan dis-
se tingene henger sammen. 
– Modningsperspektivet har tradisjonelt hatt lite fokus
innenfor forebyggende helsearbeid, og bør kanskje tas
mer på alvor. Når det gjelder ungdommen som mål-
gruppe, så tror jeg vi må ta inn over oss at de vil være
mer eller mindre mottagelige for informasjon og veiled-
ning avhengig av hvor på modenhetsskalaen de be-
finner seg. Det viktigste er å lære barn og unge å sette
sine egne grenser for utprøving og eksperimentering. 

UNG-HUNT 1 (1995-97), som er ungdomsdelen av Hel-
seundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), inkluderte
ungdom i alderen 13-19 år.  Ung-HUNT ble gjennomført
på alle ungdoms- og videregående skoler i fylket og be-
sto av et spørreskjema, et intervju og en klinisk under-
søkelse. 9 131 ungdommer (91 prosent) deltok.

UNG-HUNT 2000/01 er en tverrsnittsundersøkelse av
ungdommer i 2.og 3. klasse i videregående skole, samt
lærlinger i samme alder (ca. 2 500 elever totalt). Under-
søkelsen startet våren 2000 og ble avsluttet et år seinere.
Datasettet omfattet noen flere spørsmål, uten at design

Tidlig pubertet er en helserisiko

Grete Brattberg, Helsesøster med 
hovedfag i helsesvitenskap.
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eller format ble endret. Datainnsamlingen fulgte de sam-
me prosedyrene som i 1995-97. 

Resultater fra undersøkelsen
• HUNT-studien bekrefter andre studier som har vist

at tidlig pubertet ofte er forbundet med risikofylt at-
ferd tidlig i tenårene. 

• Både gutter og jenter som modnes tidlig, drikker mer
og oftere enn sine jevnaldrende tidlig i tenårene. Tid-
lige jenter drikker fortsatt mer som 18-19 åringer.

• Tidlige jenter røyker mer enn andre jevnaldrende
både tidlig og seint i tenårene. Halvparten av de tid-
lige jentene rapporterte at de røykte (daglig eller av
og til) etter fire års oppfølging. 

• Sein pubertet ser også ut til å ha betydning for drik-
kemønsteret, men dette var forskjellig for gutter og
jenter. Seint utviklede gutter rapporterte mindre risi-
kofylt atferd både tidlig og seint i tenårene.

Studien er publisert i European Journal of Pediatrics i
juli 2005.

Puberteten inntrer stadig tidligere 
Barn kommer tidligere i pubertet enn før. Jenter begyn-
ner å få bryst allerede i 9-årsalderen, men også gutter er
tidligere enn før. Dette er bekreftet gjennom flere studi-
er i en rekke land, men årsakene er foreløpig ukjente.  

For å få vite mer om endringene i pubertetsutvikling og
om mulig kartlegge noen årsaker, har EU nå finansiert
et treårig prosjekt for å studere fenomenet nærmere.
Prosjektet har fått navnet PIONEER.

Miljøfaktorer
Pubertetens oppstart er bestemt av en rekke faktorer,
blant annet arv, hormoner (fysiologi) og miljø, men sam-
spillet mellom disse er fortsatt et mysterium. Trolig skyl-
des tidligere pubertetsutvikling en kombinasjon av flere
miljøfaktorer. Det antas blant annet at fedmeepidemien
blant barn og unge i vestlige land kan være medvir-
kende årsak. Andre teorier påpeker at ulike hormonlig-
nende substanser i miljøet (sprøytemidler, dyrefor ol.)
kan være av betydning. Stress og endret livsførsel er
nevnt som en tredje medvirkende årsak. Uansett er det-
te alvorlig, og kan på lang sikt føre til endringer i repro-
duksjonsmønsteret i befolkningen. 

Kulturelle endringer
Det er interessant å merke seg at disse biologiske en-
dringene skjer samtidig med at barn generelt nærmer
seg tenåringskulturen tidligere enn noensinne. Media-
og IT-samfunnet gir barn stadig større mulighet til å
identifisere seg med eldre tenåringer og unge voksne.  I
USA og i Sverige brukes begrepet ”tweenies” om barn i
alderen 8-13 år som befinner seg i et slags ingenmanns-
land, de er verken barn eller tenåring. Begrepet kommer
av det engelske ”between” og handler om barn “midt i
mellom”, som ønsker å se ut som og være som tenå-
ringer. Aldersgruppen en viktig målgruppe for mar-
kedskreftene, og de kan være sårbare i mange henseen-
der. Forskere mener at det er viktig å følge denne utvik-
lingen, og det kan bli et tema i den tredje helseundersø-
kelsen i Nord-Trøndelag, som skal gjennomføres i 2006-
08.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Sigrid Grøtan Øksnes, helsesøster, Inderøy
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn:
Inderøy ungdomsskole tok april 2002 initiativ til å star-
te et målrettet arbeid i forhold til ei gruppe ungdommer
med psykososiale vansker.  I oppfølgingen rundt disse
ungdommene var det tett samarbeid mellom barnevern,
helsesøster, skole, PPT og Lensmannen.  Psykososialt
team kom inn i samarbeidet på et senere tidspunkt.  Ut-
gangspunktet for arbeidet var den enkelte ungdoms
vansker.  Ungdommene fikk oppfølging både individu-
elt og i gruppe.  I dette samarbeidet fikk man et helhet-
lig bilde av ungdommens liv.  De ulike etatene erfarte at
de gjennom dette samarbeidet ble bedre i stand til å gi
riktig hjelp i rett tid.  Gjennom utveksling av kunnskap
rundt enkeltungdommer og ungdomsgrupper, fikk de
tatt vurderinger som gjorde at man fikk mulighet til å gi
hjelp tidligere enn før.  Ungdom med psykososiale van-
sker kan ha skiftende hjelpebehov.  Endringer i familien
og/eller øvrige nettverk påvirker ungdommens funge-
ring både heime, på skolen og i nærmiljøet.  Dette kan i
neste runde påvirke situasjonen i ungdomsmiljøet ge-
nerelt.  Erfaring viser at det kan skje store endringer i
ungdomsmiljøet på Inderøy i løpet av et skoleår.  Eta-
tene så på bakgrunn av dette, at det er viktig å ha et hjel-
peapparat som har mulighet for og evne til å være flek-
sibelt og handlingsrettet.  Disse erfaringene, og et felles
ønske om å kunne hjelpe ungdommene så tidlig som
mulig, lå til grunn da de ulike etatene bestemte seg for
å etablere et tverrfaglig forum.

Forumet ble etter hvert ei prosjektgruppe som ønsket å
prøve ut ulike arbeidsmetoder/modeller med tanke på
å drive et kontinuerlig tverrfaglig forebyggende arbeid
for ungdom.  Det meste av arbeidet er av sekundær-
forebyggende karakter.

Forankring:
I St.melding nr. 40 (2001-2002) om barne og ungdoms-
vernet, står det:
”Tverrfaglig og tverretatelig samarbeid er helt nødven-
dig for å skape gode velferdstilbud for barn og unge”.
I St.melding nr. 17. 1999-2000:  Handlingsplan mot bar-
ne og ungdomskriminalitet, setter barne- og familiede-
partementet fokus på det arbeidet som blir gjort/bør
gjøres i forhold til barn og unge med psykososiale van-
sker.

I følge Veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450 (kom-
munens helsefremmende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten) heter det.  – Det er

viktig at kommunene sørger for å vektlegge samarbeid
mellom fagpersoner med forskjellig kompetanse, og at
det settes av tid til å ivareta samarbeidsrelasjoner.  Tje-
nesten vil dra  nytte av dette både når det gjelder plan-
legging, koordinering og gjennomføring av tiltak.
Tverrfaglige og tverretatlige møter kan bidra til å øke
kvalitet, kompetanse og kunnskap hos de ulike samar-
beidspartnere.
Disse sentrale føringene finner vi igjen i Psykiatriplanen
i Inderøy kommune 2004 – 2006, der tverrfaglig samar-
beid beskrives som en arbeidsmetode for å kunne iden-
tifisere og gi best mulig hjelp til barn og unge med
psykososiale vansker.

Taushetsplikt:
Som offentlige tjenestemenn er representanter fra ulike
etater underlagt taushetsplikt ut fra ulike lovverk i til-
legg til Forvaltningsloven.  I arbeidet med å identifisere
ungdommer med hjelpebehov, er det behov for en viss
åpenhet i forhold til å beskrive hva som foregår i ung-
domsmiljøet, og hvordan ungdommenes vansker kom-
mer til uttrykk i hverdagen.  I den sammenheng er ano-
nymisering en arbeidsmåte som gjør at en sikrer per-
sonvernet.  For å kunne arbeide individuelt, må gruppa
innhente samtykke fra foreldrene og eventuelt ungdom
over 15 år.  (Utarbeidet «erklæring om samtykke» hvor
både ungdom og foreldre skriver under på samarbeid
om det aktuelle forhold, hvor en skriver noe om hvilke
opplysninger som kan gis).

UNGDOMSPROSJEKTET

”Tverrfaglig samordning av forebyggende
ungdomsarbeid i Inderøy kommune”

Ungdomsprosjektet i Inderøy kommune. Bak fra venstre:
Ingeborg Gran (politi), Kåre Mandal (rektor Inderøy Ung-
domsskole), Sigrid Grøtan Øksnes (helsesøster) Foran fra ven-
stre: Ann Tove Storholmen (Leder barnevernstjenesten),
Karin Nyborg (sosiallærer) og Eva Rennemo (PPT).
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Faglig tilnærming:
Medlemmene i prosjektgruppa arbeider innen fagom-
råder med ulike ansvarsområder, mål, virkemidler og
profesjonskulturer.  I tillegg har hver enkelt ulike verdi-
er, normer og kommunikasjonsmåter.

Gjennom samarbeidet i gruppen blir en kjent med hver-
andres arbeidsområder og kompetanse.  På bakgrunn av
denne kunnskapen kan gruppas medlemmer finne fram
til felles oppgaver, mål og kompetanse.  Dette øker mu-
ligheten for god kommunikasjon og konstruktiv sam-
handling.  Dette kaller vi tverrfaglighet.

Tverrfaglighet er etter vår mening avgjørende for å kun-
ne gi rett hjelp til rett tid overfor barn og unge med
psykososiale vansker.

En av fellesoppgavene er i dette tilfellet å forebygge vi-
dere utvikling av psykososiale vansker hos ungdom-
mer.  I det tverrfaglige arbeidet i prosjektgruppa har vi
en utviklings- og nettverksorientert tilnærming til ar-
beidet rundt ungdommene.

Vi har som mål å være løsningsorienterte, fleksible og
framtidsrettet.  Vi foretar en individuell vurdering i for-
hold til hver enkelt ungdom med tanke på hjelpebehov
og tiltaksvurdering.  Vi tar i så stor grad som mulig hen-
syn til ungdommenes nettverk, og foretar i hvert enkelt
tilfelle en vurdering av behovet for støtte og veiledning
hos foresatte/familien.  Foresatte evnt. den øvrige fami-
lie kan i noen tilfeller få tilbud om hjelp som en del av
arbeidet med ungdommene, og/eller vi kan formidle
hjelp via kommunens øvrige hjelpeapparat.

Mål for prosjektet:
Hovedmål: ”Utvikle en tverrfaglig samhandlingsmo-
dell for arbeidet som gjøres i forhold til ungdommer
med psykososiale vansker i Inderøy”.

Delmål:
– ”Prøve ut ulike arbeidsmodeller/metoder og tiltak.
– Utarbeide rutiner for tverrfaglig samhandling.
– Undersøke muligheter for samordning av ressurstil-

deling med tanke på samordning  av fellesoppga-
ver.

Målgruppe:
Ungdom i ungdomsskolealder.

Metode:
Et av målene med prosjektet er å prøve ut ulike model-
ler/metoder i forebyggende arbeid i forhold til ungdom
med psykososiale vansker.

I tverrfaglige møter som vi i dag kaller ”prosjektgrup-
pemøter” arbeides det på flere ulike nivå.  En stor del av
arbeidet kan beskrives gjennom ulike trinn i arbeids-
prosessen med å nå og gi hjelp til de ungdommene vi
ønsker å hjelpe.

Trinnene i arbeidsprosessen følges ikke på samme måte
hver gang, det er en profesjonell tankemåte som ligger i
bunnen, og avgjør hvordan og når de ulike trinnene nås.

Vi deler arbeidet inn i trinn på denne måten:
Trinn 1: 
– Analysere lokalt ungdomsmiljø.
– Identifisere ungdomsgrupper med mulige hjelpebe-

hov.
– Identifisere enkeltungdommer med mulige hjelpebe-

hov.

Trinn 2:    
– Diskutere i gruppa hvilken etat/etater som skal ta

kontakt med ungdommene/ungdomsgruppa.
– Diskutere hjelpebehovet ungdommen/ungdoms-

gruppa har, og hvilket tilbud vi kan/bør tilby. Av-
klare hvilken etat/er som kan gi det beste tilbudet
vurdert ut fra type tiltak og kapasitet.

Trinn 3:    
– Ta kontakt med aktuelle ungdommer og deres fore-

satte.
– Avklare hjelpebehov.
– Gi tilbud om hjelp (parallelt både ungdom og forel-

dre).
– Innhente samtykke til tverrfaglig samordning.

Trinn 4:   
– Sette i gang samtalegrupper for ungdommer og forel-

drene til de aktuelle ungdommene.

Trinn 5:
– Sette i verk tiltak.
– Diskutere i gruppa underveis.

Trinn 6:
– Evaluere tiltak kontinuerlig.
– Evaluere tiltak etter at de er avsluttet.

I tillegg til arbeidet i prosjektgruppemøtene, ønsker en
å knytte bruken av samtalegrupper for ungdommene og
foreldrene deres.  Det er to fagpersoner som leder grup-
pene.  Metoden er prosessorientert, det vil si at det job-
bes her og nå ut fra problematikk som er aktuell.

Eksempelvis:  skulk, fravær, hærverk, drikking, organi-
sering av omsorgssituasjonen, organisering av lekse-
hjelp, planlegging og informasjon vedrørende videre
skolegang.  Fagpersonene arbeider med de samme tema
i begge gruppene parallelt.  Ved behov tas det kontakt
med de aktuelle samarbeidspartnere i den tverrfaglige
gruppa.

Eksempel på tiltak: Individuelle samtaler, samtalegrup-
pe, fritidstiltak, leksehjelp, foreldresamarbeid, aktivi-
tetstilbud i samarbeid m/frie organisasjoner, arbeidstil-
bud/samarbeid m.m.

Økonomi:
Lønn prosjektleder finansieres av psykiatrimidler.  (40
% stilling).
Kommunalt tilskudd kr 25.000.
Tilskudd fra Fylkeskommunen kr 150.000.
Tilskudd fra SLT (mai 04) kr 75.000.

Gjennomførte tiltak:
Utgangspunktet for opprettelsen av dette prosjektet var
noen elever som skulket skolen og begikk en del hær-



verk på skolen og i nærmiljøet.  En arbeidet da ut fra den
metoden som nevnt foran og en gjennomførte bl.a. lek-
sehjelp og egne samtalegrupper for elevene, hvor en ved
behov åpnet for individuelle samtaler.  Parallelt arbei-
det en i forhold til foreldrene, de hadde samtaler i grup-
per (med andre foreldre), men også individuelle samta-
ler ble gjennomført.  Tema på disse møtene var: grenser,
alkohol/festing, betydning av utdanning, fravær/triv-
sel på skolen, fritidsaktiviteter, trene på å prate/si noe
om det en tenker/føler  o.s.v.  Disse møtene ble arran-
gert en gang i uka de første 2 mnd., deretter hver 14 dag,
i ca. 2 år.

Det var alltid matservering på møtene.
I tillegg ble det arrangert mekking på et lokalt bilverk-
sted en kveld i uka, hvor en voksenperson hadde ansvar
for aktiviteten.  Noen fikk tilbud om gårdsarbeid i sko-
letida.  Alle elevene fikk tilbud om sommerarbeid.

Evaluering av forannevnte tiltak (etter ca. 2 år) viste:
• Mindre fravær på skolen.
• Kriminaliteten forsvant.
• Mer bevisst forhold til alkohol.
• Bedre samarbeid mellom de ulike etatene i kommu-

nen.
• Bedre skoleprestasjoner, og elevene gjennomførte u-

skolen.

Ungdomsprosjektet har for øvrig gjennomført lekse-
hjelp til en gruppe elever (3 stk) våren 2004, og tilrette-
la fritidstilbud/aktivitet/sommerarbeid for andre ung-
dommer.

Veien videre i prosjektet:
Samarbeidet i prosjektet synes å ha ført til:
• Større fokus på ungdomsgruppen/enkeltungdom.
• Ungdommer i vansker blir sett i langt flere sammen-

henger og på et tidligere tidspunkt.
• Mer utveksling av informasjon/erfaringer.
• Det er lettere å ta kontakt med andre enheter/fagper-

soner.
• Mer kunnskap om hverandres arbeidsområder, me-

toder og ideologi.

Gjennom de erfaringene en har gjort seg så langt, har en
nå en ny målsetting for ungdomsprosjektet:
”Å utvikle en tverrfaglig samhandlingsmodell med tan-
ke på å videreføre og styrke et godt og trygt oppvekst-
miljø for ungdom i Inderøy”. På den måten ønsker en å
arbeide mer primærforebyggende, og ikke bare med
ungdom med psykososiale vansker.

I høst er det inngått en avtale om at deltakerne i ung-
domsprosjektet skal arbeide i skolens miljø, som en del
av skolens tilbud.  Dette skjer ved deltakelse i klassene,
i aktiviteter og prosjekter og en ønsker å være tilstede på
en slik måte at en kan nås av både elever, foreldre og sko-
lens ansatte.  Arbeidet skjer i nært samarbeid med mil-
jøarbeidere i skolen.

Viktige tema i samarbeidet:
• Se den enkelte eleven.
• Myndiggjøring i å ”ta egne valg”.
• Styrking av opplæringen, individuelt og gruppevis.

Dette er et forpliktende samarbeid skoleåret 2004 - 2005,
som vil bli evaluert evnt. endret ut fra de erfaringer en
gjør seg.

Ungdomsprosjektet vil nå som tidligere arbeide med
ungdommer med spesielle behov og sette i verk samta-
ler, aktiviteter og lignende etter behov.
Inderøy kommune forpliktet seg ved politisk vedtak
2004 om at arbeidet i Ungdomsprosjektet skal viderefø-
res til 2006, og at kommunen oppretter en 40 % SLT ko-
ordinatorstilling fra 01.04.04 ? 31.12.06, som bl.a. finan-
sieres ved psykiatrimidler.

Helsesøsters erfaringer/skolehelsetjenestens
erfaring
Helsesøsters erfaringer med å delta i et slikt prosjekt er
positive, men det er også en arbeids- og tidkrevende pro-
sess.

• Gjennom dette prosjektet opplever helsesøster at en
har vektlagt tilbud/aktivitet til elever som tidligere
har falt mellom to stoler.  Når en styrker dem på et
område, gir det ofte positive effekter på livet for øv-
rig.  (Inf. Mestringsstrategier).

• Økt kunnskap om andre etater - utvikler felles kunn-
skapsgrunnlag, og det blir lettere å ta kontakt på tvers
av etatene. Med forannevnte styrkes også kvaliteten
på helsesøsters arbeid utenfor prosjektet.

• Krevende samarbeidsform, en prosess og det tar tid
og en må ha vilje til å se ting fra den andres ståsted.

• Handler om mot til å bli kjent og stole på samarbeids-
partnere sine (NB! Taushetsplikten).

• Viktig å avsette tid i gruppa til å snakke om hvordan:
– Samarbeidet skal være
– Forventninger
– Retningslinjer/strategier
– Utarbeiding av mål
– Fordeling av oppgave (alle i gruppa delta, ta hver
sine oppgaver)

• Arbeide ut fra prosjektbeskrivelse (se foran) og sette
opp møteplan.
Dette sikrer kvaliteten og lettere å få kontinuitet i ar-
beidet

• Evaluering må skje jevnlig i forhold til mål, organise-
ring, innhold og oppnådde resultat

Til slutt ønsker jeg å understreke betydningen av å være
tydelig, og å stole på egen profesjon.   (Eksempel: om an-
dre mener noe om min taushetsplikt, må jeg forholde
meg til den taushetsplikten jeg har etter helsetjenestelo-
ven).

I tillegg må en være bevist på å skille mellom å arbeide
i prosjekt og å ivareta den ordinære skolehelsetjenesten.
Med begrensede ressurser er dette til stadighet en av-
veiing, men egentlig ikke vanskelig da begge deler tje-
ner elevene.

Det tverrfaglige arbeidet er en arbeidskrevende prosess,
men når det gir resultat – en greier å hjelpe den enkelte
ungdom – da er det virkelig verd det. Jeg slutter meg til
Olav Duun’s ord:  ”Børa er tung, men ho e god”.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grete Roen Harkinn, Helsesøster, Øyer kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Trygg Oppvekst er et forebyggingsprogram / mod-
ningsprogram for barn og ungdom i 12–14 års alderen.

Formålet med Trygg Oppvekst er å bidra til kompe-
tanseheving blant barn og ungdom og deres foreldre,
for å oppnå bedre mestring i hverdagen.  
Dette gjøres ved å skape gruppesamtaler/ -diskusjoner
hvor man får anledning til å sette navn på tanker, fø-
lelser og viktige hendelser i livet sitt. Gruppesamtalene
gir rom for å reflektere over egen situasjon, og dermed
mulighet for økt deltakelse og innflytelse i eget liv. Det
er snakk om å sette ord på normale reaksjoner og finne
fram til hensiktsmessige mestringsmetoder. 
Gruppesamlingene har også til hensikt å forbedre
kommunikasjonsmulighetene og styrke familiebånd
og nettverksbånd mellom foreldre.

Programmet er utarbeidet av IOGT juniorforbund og
Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Øst-
fold. I tillegg til kursmanual inneholder programmet et
opplæringsopplegg som gir prosesslederkompetanse.
Dette er en forutsetning for å lede gruppene.

Det benyttes ulike virkemidler underveis. En egen ma-
nual legger grunnlaget for innhold og arbeid i grup-
pene. I praksis er det opplevelser, tanker, følelser, his-
torier, bilder og rollespill som er utgangspunkt for re-
fleksjon og samtale. Det er viktig å skape samspill og
dynamikk blant elevene i gruppa. Trygghet i gruppa
er vesentlig. I den anledning lager hver gruppe egne
grupperegler. Det er tillatt å være taus, men det er en
målsetting at alle etter hvert skal delta i samtalene, til
betydning for seg sjøl og andre.

Det holdes åtte gruppesamlinger for elevene med sju
forskjellige temaer:
Åpenhet og kommunikasjon.
Tanker og følelser.
Forsvarsmekanismer.
Selvbilde, vennskap, kommunikasjon og samhandling
mellom foreldre og barn, samtidig som det er med på å
etablere/styrke kommunikasjon og nettverk mellom
foreldrene.

Som alle andre metoder innen forebyggende og helse-
fremmende arbeid krever også Trygg Oppvekst enga-
sjement og kreativitet. Støtte og evaluering i prosessle-
dergruppa er viktig. 

Foreldrene møtes tre ganger med følgende temaer:
Innhold og arbeidsmåter i Trygg Oppvekst.
Bedre foreldre – barn dialog.
Felles norm og grensesetting, danning av foreldrenett-
verk.
Samliv og seksualitet.
Rusbruk og avhengighet (to samlinger).
Familie.

Trygg Oppvekst har vært gjennomført i 8. klasse.
I år har vi “kjørt” første halvdel av Trygg Oppvekst i 8.
klasse. Andre halvdel av programmet gjennomføres i
9. klasse neste skoleår. Klassetrinn og intervall mellom
samlingene skal evalueres.

Ved Øyer ungdomsskole har Trygg oppvekst de siste
to årene vært en metode for å drive forebyggende ar-
beid. Skolens lærere, assistenter og helsesøster ved
skolen samarbeider og er prosessledere i gruppene.
Trygg Oppvekst begynte som et prosjekt ved skolen
og er i ferd med å bli en varig metode i det forebyg-
gende arbeidet. Det er gledelig at skolen ser hensikten
og utfordringene i forebyggende arbeid. Skolen har
som mål “ å bli best på sosial kompetanse og tenke hel-
hetlig.” I den anledning har skolen utdannet alle ansat-
te ved skolen til prosessledere for Trygg Oppvekst.
Det er ikke slik at alle deltar som prosessledere, men
prosesslederutdanningen har gitt god kompetanse for
helhetlig forståelse for – og helhetlig arbeid med ung-
dom.

Som helsesøster har jeg funnet metoden interessant.
Endelig et “middel” til å jobbe primærforebyggende
hvor hensikten er å gi ungdommen innsikt i - og meto-
der for å mestre små og store normale utfordringer i li-
vet. Den er også interessant fordi metoden er basert på
tverrfaglig samarbeid, med henblikk på faglig styrke
og med tanke på ressurser. Jeg tror dette er vesentlig
for å lykkes i forebyggende arbeid.

Foreldregruppa er ei viktig målgruppe i det forebyg-
gende og helsefremmende arbeidet. Trygg Oppvekst
gir muligheter for å styrke kompetansen.

Trygg Oppvekst – et samarbeidsprosjekt
mellom skole og skolehelsetjenesten ved

Øyer ungdomsskole

GGaammmmeelltt  uuttttrryykkkk
Det verste er –  at når vi får våre foreldre, 

er de allerede så gamle at det er nesten umulig
å oppdra dem.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vesla Finnanger, helsesøster, Namsos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prevensjonskontoret i Namsos hadde sin første åp-
ningskveld 27.11.75. Initiativet kom fra 2 leger og 3 sy-
kepleiere ved sykehuset i Namsos. De åpnet kontor i
Namsos helsestasjons lokaler. Åpningstid torsdager fra
17.00-19.00
Første kveld 1 besøk, neste kveld 3, så stadig økning. De
ansatte var ikke lønnet, godt sosialt samhold med gratis
julebord, båttur på fjorden om våren var lønna. Utstyr,
prøveforsendelser og andre utgifter ble dekket av refu-
sjon fra trygdekontoret.
Etter mange henvendelser fra de medvirkende overtok
Namsos kommune driften i 1980. Namsos helsestasjon
fikk ansvaret, prevensjonskontoret ble lagt inn i helse-
stasjonsbudsjettet. Leger og sykepleiere fikk timebeta-
ling for arbeidet, økonomisk var det fortsatt refusjon, og
driften "bar seg" sånn nogenlunde.
I 1984 kom lov om helsestajonene i kommunene, og re-
fusjonsordninga forsvant, alle utgifter skulle dekkes av
rammetilskuddet kommunene fikk fra staten. Dette ble
en flaskehals for kontoret, for hvert nytt budsjettår måt-
te det kjempes for kontorets eksistens, det gikk bra og
kontoret besto.
01.01.91 ble det på nytt refusjon for tjenester ved pre-
vensjonskontor, dette innebar at kontoret seilte i med-
vind igjen.
Fra Helsedepartementet ble det rundt århundreskiftet
satset på ungdomshelsetjeneste. Våren 2002 kom det til-
bud om etterutdanningskurs for helsesøstre og jordmø-
dre i temaene samliv, seksualitet og prevensjon i forhold
til rekvireringsrett for p-piller til unge kvinner 16 år til
og med 19 år. Helsesøstrene og jordmor i vår kommune
tok kurset, det bidro til ny inspirasjon og kontoret ble
enklere å administrere.
Ny nedtur kom 01.05.04 da refusjonstakstene for pre-
vensjonsveiledning ved helsestasjonene ble tatt bort.

Prevensjonskontoret er et gratis tilbud til ungdom. Sta-
tistikken viser at tilbudet når den rette målgruppen, ho-
vedtyngden av brukere er mellom 16-19 år  (skoleung-
dom). Det er jentene som kommer på Prevensjonskon-
toret, guttene ser vi lite til.
At tilbudet er populært er det ingen tvil om, det er ofte
fullt på venterommet om torsdagskveldene, vi har kø-
lapper, 10 stykker pr. kveld. Besøkstallet pr. år har vært
i overkant av 300, i 2004 var det 366 ungdommer som
oppsøkte kontoret.
Våre prosedyrer er hentet fra metodebok Klinikk for
seksuell opplysning. P-pillen er det prevensjonsmidlet
som blir mest brukt av vår brukergruppe.
Ut fra statistikk som foreligger fra første dag fram til nå
ser en utviklinga innen prevensjonsmetoder. I begyn-
nelsen var det spiraler, litt forsiktighet med p-piller,
mens det nå er langt flere metoder å velge imellom, og
spiral er blitt utelukket i vår brukergruppe. 
Kontoret betjenes av helsesøster/lege. De første 20 åra
deltok kommunelegene, senere ble det turnuskandida-
tene ved sykehuset Namsos som tok over. Helsesta-
sjonslegen har det overordnede medisinske ansvar.
En til 2 ganger i året er det samarbeidsmøte med faglig
innhold for de ansatte.
Vår publisering er plakater på ungdomskolene og
videregående skole, samt informasjon av helsesøster i
klassene, vi har ikke brukt lokalpressen. Prevensjons-
kontoret er godt innkjørt, og det har blitt et naturlig be-
grep blant ungdommen.
Kontoret driver kun med prevensjon og seksuell opp-
lysning, gynekologiske undersøkelser og prøvetaking.
Dersom det er andre ting innen ungdomshelsetjenesten
må henvendelsene gå til helsesøsters ukentlige kontor-
tid på skolene eller på helsestasjonen på dagtid.
Kontinuitet er viktig, hver torsdag i skoleåret er konto-
ret åpent, lokalene er også de samme som for 30 år si-
den.
Etter 30 års drift er det grunn til å jubilere. Vi har begynt,
fra åpningen i høst står det fat med oppskåren frukt og
friskt kaldt vann på venterommet, her har vi en fin an-
ledning til å snakke om livsstil, kost, røyk og rus o.s.v.
Ettersom vi ser lite til guttene er vi annenhver onsdag på
byens ungdomshus "Lageret". Der satser vi på tema-
kvelder, seksuell opplysning, prevensjon, livsstil, kost,
røyk/snus, alkohol og andre rusmidler.
Medisinstudentenes seksualopplysningsgruppe i
Trondheim skal i jubileumsuka (uke 46)  komme med et
tilpasset undervisningsopplegg, 2 kvelder på Lageret, 2
dager i amfiet på Olav Duun videregående skole, pluss
et undervisningsopplegg på to av ungdomskolene i
kommunen.
I jubileumsuka skal vi ha en tilstelning for ansatte og
spesielt inviterte. Vi håper å få kontakt med grunnleg-
gerne som hadde ideen til denne virksomheten som har
bestått i 30 år.

30 års jubileum ved prevensjonskontoret
i Namsos

Helsesøstrene som står på turnuslisten til prevensjonskonto-
ret i Namsos. Fra venstre: Anne - Kristine Staldvik, Hanne
Lingen, Asbjørg Finanger og Ingrid Støre.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Merete Bekkavik, helsesøster, Stjørdal
helsestasjon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Året 1999 fikk helsestasjon forespørsel fra diakon Sissel
Smørvik om noen av helsesøstrene ville være med i sorg-
gruppe hvor barn var pårørende. Utfordringen ble tatt.
Det har blitt til mange sorggrupper sammen med sok-
nediakon og jeg har lyst til å dele noen av erfaringene
med dere. Kanskje komme med noen tips for dere som
ikke har tilbudet, men har lyst til å gi tilbudet i deres
kommune.

Endringer i samfunnet
Tidligere var det stort sett prestene og frivillige som drev
sorgarbeid. Tilbud som før ble tatt imot med åpne armer
blir nå oftere nøye vurdert av den enkelte deltaker, og
faglighet blir etterspurt. Det er ikke alle som er fortrolig
med frivillige ledere, og deltakerne stiller krav til at det-
te skal være godt arbeid der den enkelte blir ivaretatt.
De sørgende ønsker en  gruppe der deltakerne har sam-
me alder , samme familiesituasjon, samme type dødsfall
og samme relasjon til den de har mistet.

Sorgarbeid er forebyggende
I en kommune med 19000 innbyg-
gere blir alle disse forventningene
vanskelig å imøtekomme. Likevel
blir det viktig å utvide og kvalitets-
sikre tilbudet så godt en kan, da vi
ser at dette er viktig arbeid, ikke
minst når man tenker forebyggende.
Helsestasjonen blir dermed en viktig
samarbeidspartner. Helsesøstrene
har forebygging som fagfelt og vi
har erfaring med å se familien som

helhet. Vi når alle familier med barn, og vi kan kommu-
nisere med barn.
Det å være flere fagpersoner har vært nyttig og viktig for
å kunne vurdere de ulike behovene blant deltakerne. Det
har vært nødvendig å tilpasse de ulike temaene til for-
sjellig alder, og nye temaer er brakt inn i gruppene når
vi har oppdaget problemer og utfordringer som vi må
ta hensyn til. Det har vært viktig å faglig vurdere hver
enkelt deltaker og foreta veivalg ut i fra gruppens stå-
sted og behov.

Sorggruppe for foreldre
Foreldre som har mistet et barn har en helt annen rela-
sjon til den avdøde enn sørgende som mister sin ekte-
felle. Når disse foreldrene kommer i ren foreldregruppe
ser de at de her får snakket om følelser, tanker om savn
som er felles med de andre deltakerne. Men samtalen om
hele familiens sorg, det å forholde seg til sørgende søs-
ken, ulike roller og skyldfølelse er kanskje det aller vik-
tigste.

Det viser seg at foreldre har stor tillit til helsestasjon og
derfor får sorggruppearbeidet en ekstra tyngde i form
av trygghet og faglighet når helsesøster er med som
gruppeleder.
Vi har hatt flere sorggrupper med bare mødre og vi har
hatt en gruppe med tre foreldrepar.

Sorggrupper for barn
Det å drive sorggruppe med barn krever bl.a. en viss lik-
het i alder, noe som kanskje er viktigere enn likhet i re-
lasjon til avdøde. I en liten kommune er det ikke lett å få
til, men noen ganger lar det seg gjøre. Vårt mål er å gi
barna mot og metoder til å snakke om sorg-savnet, slik
at de kan bruke sitt eget sosiale nettverk til å snakke om
sorgen. Det er en kjensgjerning at barn i utvikling har
behov for å gå inn og ut av sorgen for nye bearbeidelser
etter hvert som de vokser og utvikler seg. Barn drar der-
med med seg tapet på en annen måte og med større kon-
sekvenser over lengre tid enn voksne. Det sosiale aspekt
med en barnesorgguppe gir en ekstra gevinst. Mange av
barna formidler ensomhet og en opplevelse av å være
den eneste i verden som har mistet en av foreldrene, bror
eller søster. Da er det godt å vite at det finnes andre som
har opplevd det samme.
Vi har hatt flere barnegrupper, alderen har vært fra 8-14
år. Vi har besøkt gravene til dem de har mistet, vi har
spist pizza (har vært viktig på vært treff) vi har pratet
mye, masse latter, men også tårer.

Forum
Vi driver også noe vi har kalt foreldreforum og forum
for barn. Forskjellene på forum og grupper er at det i
grupper er fast antall deltakere, ganske likt utgangs-
punkt og fast antall treff (8 treff pr. gruppe). Av og til er
spredningen stor både i alder på barna, hvem de har mis-
tet og hvor lenge det er siden de mistet noen av sine nær-
meste. Da har vi hatt forum hvor vi legger til rette for å
treffes og de kan komme og gå ut i fra behov. Erfarings-
messig passer denne formen best for de voksne. Forel-

Sorggrupper – erfaring og utvikling
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drene er vanligvis de nærmeste til å hjelpe barna, sam-
tidig forstår vi at de føler seg hjelpeløse i denne situa-
sjonen. De vet ikke hva de skal si og deres bekymring er
så stor at den kan prege barna. Da kan forumet være
godt å søke til, treffe andre og søke råd uten at man
trenger å gå i gruppe.

Ungdomsgruppe
Diakon Sissel Smørvik og helsesøster Ann Jorid Øfsti
har hatt en gruppe på videregående skole. Her i Stjørdal
kommune har vi en stor videregående skole med ca.
1000 elever. 
Det å gi et tilbud på kveldstid vil ikke fungere for de som
pendler. Samtidig vurderes det som uheldig å ta elevene
ut av sine ordinære skoletimer, derfor valgte vi midtti-
men som tid for temagruppe "hvordan håndtere den
vanskelige sorgen". For å formidle til ungdommen noe
av det vi som ledere har på hjertet, valgte vi å bruke di-
alog. Helsesøster og diakon snakker sammen, reflekte-
rer og spør hverandre mens ungdommen lytter, etter
hvert tar deltakerne del i samtalen. Viktige elementer å
bruke her er vafler, te og telys. Dette er ting som myker
opp, men også signaliserer mye.

Hvem når vi?
Vi når ikke alle, det er heller ikke alle som vil være med
i sorggruppe. Noen ganger forstår vi at det ikke er be-
hov, andre ganger ser vi at nettopp de vi mener absolutt
ville ha utbytte av deltakelse uteblir. Kanskje kan vi
finne en form som passer for dem også? I mellomtiden
sørger vi for å gi tilbud til de som ønsker grupper når

det er aktuelt. Når vi ikke får til grupper gir vi indivi-
duell oppfølging. Ved å være fleksibel og villig til å til-
passe rammene ser vi at mange flere drar nytte av tilbu-
det.

Jeg får henvendelser fra både sørgende og helseperso-
nell fra andre kommuner som ønsker å benytte vårt til-
bud. Det er en god attest som gjør det meningsfylt å ar-
beide videre for og med sørgende.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Øyvind Kvello, førsteamanuensis ved NTNU i Trond-
heim
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg vil i denne artikkelen drøfte betydningen av sam-
funnsutviklingen for helsesøstre. Jeg gjør først rede for
det kommunalistiske samfunnet vi lever i, deretter en-
dringer i brukerbehov, og til slutt peker på noen større
utfordringer profesjonen helsesøstre står overfor. 

Det kommunalistiske samfunn 
Ifølge Buckingham (2000) kjennetegnes kommunalis-
men av fellesskap, samarbeid og aktivt borgerskap.
Denne trenden ser vi i vestlige samfunn i form av ulike
modeller for lokaldemokrati, utflytting av statlige insti-
tusjoner fra hovedsteder og fritt sykehusvalg. Den of-
fentlige tjenesteytingen i det kommunalistiske samfun-
net er postvelferdistisk. Gewirtz (2002) hevder at velfer-
dismen hadde sin storhetstid i Vest-Europa i årene 1945
til 1985. Under velferdismen økte statens utgifter til det
offentlige. Dette var ideologienes tid, og trygghet ble
knyttet til rettigheter i form av velferdsgoder og vel-
ferdsstaten ble et allment benyttet begrep. Under vel-
ferdismen økte antall uføretrygdede og effektiviteten
sank i offentlig sektor til tross for økning i antall ansat-
te. Mange oppgaver som kunne vært løst av individet
selv eller det private næringsliv, ble lagt til det offentli-
ge og byråkratisert. Postvelferdismen er i så måte en
motreaksjon til det som noen hevdet var negative kon-
sekvenser av velferdismen; at velferdsstaten hadde gjort
innbyggerne velferdsavhengige ved at enkeltindividets
ansvar for eget liv ble undergravd. 

Det postvelferdistiske hjelpeapparatet i det
kommunalistiske samfunnet
Det er spesielt tre forhold som kjennetegner det kom-
munalistiske samfunnet og den postvelferdistiske tje-
nesteytingen: Brukermedvirkning, evidensbaserte til-
tak, og effektivitet (økt ytre vurdering og styring av inn-
satsområder og -former). 
Brukermedvirkning er noe annet enn brukerpåvirkning:
Brukerpåvirkning innebærer at bruker gis avgrensede
muligheter for å påvirke, for eksempel valg mellom
noen alternativ. I dag styres hjelpeapparatet og offentlig
sektor mot brukermedvirkning  som betyr at bruker ak-
tivt involveres fra tjenesteutforming til og med evalue-
ring. Brukermedvirkning innebærer en økt likhet
mellom rollene som tjenestemottaker og tjenesteyter.
Ørstavik (2002) undrer seg om brukermedvirkning kan
lede til statusstripping av profesjonene ved at bruker i
sterkere grad styrer tjenestetilbudet. Borgere i det kom-
munalistiske samfunnet er flinke til å søke informasjon
og har høy allmennkunnskap. I tillegg er det sterke, pro-
fesjonelle brukerorganisasjoner som sprer informasjon
og holder øye med tjenester og profesjoner.
Brukermedvirkning er nært relatert til «empowerment»,

eller myndiggjøring av bruke-
ren og funderes på tre søyler:
(1) Menneskerettighetene
knyttet til å ta ansvar for og be-
slutninger om eget liv (jevnfør
postvelferdismens kritikk av
velferdsstatens tendens til å
passivisere innbyggerne), (2)
Demokrati med innflytelse ba-
sert på personlige forutset-
ninger, hvor meningsberetti-
gelse ikke nødvendigvis korre-
sponderer med meningskom-
petanse. I praksis vil det si at
brukeres rett til aktiv delta-

gelse, ikke nødvendigvis «matcher» deres innsikt. I til-
legg: (3) Kvalitetssikring av tjenester. 
Brukere skal i prinsippet ha reelle framfor fiktive eller
sterkt begrensede valg. Reelle valg baseres på kunnskap
som igjen funderes på tilgang til dokumentasjonen for
effekten av tiltak. Tjenesteyters selverklærte tilfredshet
holder ikke. Det er ikke nytt. Forskning omkring slike
problemstillinger har vært drevet i årtier, og helsesøstre
har dokumentert sin virksomhet og bygd den på aner-
kjente metoder. I dag er imidlertid kravene til forsk-
ningsomfang og -kvalitet skjerpet. 

Helsesøstres kjerneoppgaver
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er plassert i det
kommunale hjelpeapparatet og er et undersøkelses- og
konsultasjonsorgan. Primærforebyggende arbeid er et
rent kommunalt ansvar (Inst. O. nr. 80 1991-92), og i det
kommunale hjelpeapparatet har helsesøster de sterkes-
te føringer for primærforebygging. Dokumentering av
effekten av forebyggende arbeid, særlig primærfore-
bygging, har vært svak. Det er to utfordringer jeg ser
knyttet til helsesøstres kjerneoppgaver: (1) Tidligere var
det helsesøster og skole som møtte alle barn. Med en bar-
nehageutbygging som dekker mellom 95 til 97 prosent
av alle et- til seksåringer, kan barnehager betraktes som
velegnede arenaer for forebyggende tiltak og derved
komme i et «konkurranseforhold» til helsesøsterprofe-
sjonen. (2) Å unngå at helsesøstre betraktes kun som
forebyggende og ikke kurativ. Hvis helsesøstre kun
viderehenviser risikoutsatte barn, kan helsesøster lett bli
oppfattet som et byråkratisk ledd. Man kan utvikle bar-
nehager og skoler slik at de blir bedre til å oppdage risi-
koutsatte barn og derved overta denne oppgaven fra
helsesøstre. Man kan tenke seg at det vil bli søkt etter an-
dre som kan drive mer kurativt enn helsesøstre er defi-
nert å gjøre. 

Den krevende forebyggende praksis
Behandling er tillagt tyngde i vår kultur. Forebygging
av vansker blir derfor ofte vektet som en lettere praksis.
De fleste vil imidlertid stille seg bak påstanden om at
forebygging er viktig. Det kreves dokumentasjon av ef-
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fekten av forebygging for å ikke bli utkonkurrert i kam-
pen om knappe ressurser. Tross lite dokumentasjon av
effekten av forebyggende tiltak, er de likevel godt re-
klamert for og velbenyttet (Backer 2000, Ennet et al.
2003). Et eksempel på dette: Mange skolekampanjer har
til felles at effekten kan merkes noen uker etter innsat-
sen, men så forsvinner den raskt (Statens helsetilsyn
2000). Det kan være lett å forveksle økt oppmerksomhet
etter kampanjer som kurativt, men økt oppmerksomhet
rundt vansker er ikke synonymt med bedret livssitua-
sjon for de som har vansken. Å importere evidensbaser-
te tiltak er ikke alltid en vellykket geskjeft når de imple-
menteres i det kommunale hjelpeapparatet grunnet kul-
turforskjeller (Greenberg et al. 2003). Dokumentasjon av
forebygging kan også være misvisende: Et høyt antall
deltakere det forskes på i forebyggende programmer
kan gi utslag i form av betydelige endringer i gruppen
sett under ett, men nytten på enkeltpersonnivå kan li-
kevel være relativt lav (Offord 2000, Rose 1992). Det er
også vanskelig å avgjøre hvilken intensitet og varighet
en skal ha på forebygging, og hvor mye effekten øker i
tråd med antall systemer forebyggingen retter seg mot
– enten parallelt eller i ulike rekkefølger (Sanders, Tur-
ner & Markie-Dadds 2002, Stormshak, Kaminski & Go-
odman 2002). Forebygging med lokal profil innebærer
kartlegging av ressurser og vansker i nærmiljøet (Wan-
dersman, Imm, Chinman & Kaftarian 2000) og er derved
ressurskrevende. Dette er imidlertid et svært viktig ar-
beid. Forebygging med liten lokal tilpasning gir nemlig
mindre effekt enn lokalt tilpasset forebygging. Det er
heller ikke alltid vellykket når hjelpere i for liten grad
holder seg til programmets manual og sjonglerer etter
eget forgodtbefinnende delene i det, hopper over noe,
eller tar inn elementer som man selv er fortrolige med
og mener vil virke (Hays, Rebchook & Kegeles 2003,
Mayer & Davidson 2000, Torrey et al. 2001). Man kan
ikke ta høyde for slike variasjoner i forskning på effek-
ten av programmer. Konsekvensen er at de som utvik-
ler programmer ofte ikke tillater avvik fra komponen-
tene i programmene. En del kan oppleve dette som for
sterk ytre kontroll og styring, samt som en slavisk ar-
beidsform. 

Konklusjonen er at det er et stort arbeid som gjenstår for
å dokumentere nytten av primærforebygging, og at en
profesjon ikke kan forventes skjermet for krav om bru-
kermedvirkning som baseres på innsyn. De beste inten-
sjoner om å hjelpe andre strekker ikke til i kampen om
midler eller etikken knyttet til riktig hjelp, til riktig tid
og i riktig omfang. Mange profesjoner og tjenester har
kommet et godt stykke på vei, men fortsatt gjenstår mye
arbeid. Å dokumentere effekt av metoder er knyttet til
jurisdiksjon som igjen angir status og rettigheter.

Jurisdiksjon
Profesjonell kompetanse kan ses som en kombinasjon av
teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og per-
sonlig kompetanse (Skau 2002). Bak oss har vi en perio-
de hvor sterke profesjoner og fagetater har posisjonert
seg (St.meld. nr. 17 1999-00), samtidig som profesjonene
har forsøkt å bevare og befeste sin autoritet både innad
i systemet og i forhold til sine omgivelser ved å referere
til sin overlegne eller spesifikke kunnskap innenfor et
avgrenset felt (Ørstavik 2002). (Abbott 1988) belyser
profesjoner i form av jurisdiksjonsteori. Teorien tar ut-
gangspunkt i forholdet mellom profesjoner i et histo-

risk-sosiologisk perspektiv. Jurisdiksjon kan i denne
sammenhengen forståes som yrkenes myndighets- og
ansvarsområde innenfor et arbeidsfelt . Full jurisdiksjon
er omfattende og gir eksklusive rettigheter, men de fles-
te profesjoner har begrensede jurisdiksjoner tillagt sitt
virke. Jurisdiksjonelle konflikter vises og/eller oppstår
når grenser mellom profesjoner endres. 
Jurisdiksjoner handler om i hvilken grad en profesjon
makter å dokumentere sin praksis og derved argumen-
tere for en høythengende jurisdiksjonsgrad. Teoretisk
kunnskap tillegges større betydning enn praktiske fer-
digheter i definisjon av profesjonelt arbeid (Abbott
1988), og teoretiske studier vektes i samfunnet høyere
enn praktiske studier (Alsvåg 1997). Som konsekvens av
dette beveger profesjonene seg i retning av vitenskape-
lig fundert kunnskap (Erichsen 2002). Å lære ut fra egen
klinisk praksis blir en langsom læringsprosess med
mange feilkilder (Naglieri & LaBuffe 2005). Empiriba-
sert forskning blir derimot en systematisering, range-
ring og korrigering av erfaring og gir en raskere kunn-
skapsutvikling. Forskning innebærer blant annet å sys-
tematisere den enorme, tause kunnskapen helsesøstre
samlet besitter.  

Avsluttende betraktninger
Jo mindre fagmiljø og større tiltaksportefølje som er til-
lagt en tjeneste, desto større mangfoldighet vil det være
mellom disse tjenestene. Føringene for helsestasjon og
skolehelsetjenesten er komplekse (Statens helsetilsyn
1998a,b). Spesielt vil dette merkes når tjenesten er besatt
med én eller noen få ansatte ved at tjenestens profil i
sterk grad blir personavhengig, selv om det offentlige
hjelpeapparat ønskes likt utformet uansett hvor i landet
tjenesten er. 
Mennesker synes i sterkere grad å bedømme seg selv og
andre ut fra formal- enn realutdanning. Av den grunn
blir lengden på grunnutdanningen viktigere enn
mangeårig etter- og videreutdanning. Det er en fare for
at helsesøstre i et slikt perspektiv i økende grad betrak-
tes som fagpersoner som kan «noe om mye, men ikke til-
strekkelig om noe». Hvis en profesjon kan litt om mange
tema hvor andre profesjoner vet mer om dem alle eller
har dypere innsikt på visse områder, vil profesjonen ha
lav jurisdiksjon og bli diktert av andre. Å forholde seg
til jurisdiksjon og profesjonskamper er vel en balanse
mellom paranoia og naivitet, mellom aggressive utfall
mot andre og flukt. Helsesøstre har et godt omdømme i
befolkningen, og mange har sett hvor viktig deres jobb
er. Det er derved ingen grunn til hastetiltak, men på sikt
kan profesjonen få redusert sin jurisdiksjon hvis den
ikke sørger for å være i front. Det krever at man holder
tritt med samfunnsutviklingen, endringer i brukerbe-
hov og deres forventninger (som nå preges av kommu-
nalisme og en postvelferdistisk tjenesteyting). Å være i
front er å dokumentere sitt virke og nyttigheten av ens
metoder og ressursstyring.

Denne artikkelen kan provosere. Målet med artikkelen
er imidlertid ikke å behage, men å bevege. Jeg ønsker en
bred debatt om hva helsesøstervirket er og skal være:
Allmennforebyggende i eller utenfor det kommunale
hjelpeapparatet, bare forebyggende eller også kurativ
på visse områder, pliktoppfyllende utførende av offent-
lige pålegg eller tungtveiende innspiller i fagdebatter,
ufarlig og lett å overse, eller tvingende nødvendig å for-
holde seg til med en høy jurisdiksjonsgrad? Det er hel-
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sesøstre selv som må ta initiativet til og å føre debatten
om slike forhold. 
Avslutningsvis vil jeg skissere tre ønsker jeg har for hel-
sesøsterprofesjonen: (1) Å oppgradere helsesøsterut-
danningen til mastergrad, (2) Økt dokumentering av
eget virke og helsesøstres praksiskunnskap i form av
forskning. Sammen med annen empiri må denne doku-
mentasjonen danne fundamentet i utdanningen og sty-
re profesjons- og tjenesteutviklingen, (3) Vises sterkere i
den offentlige debatt og i tverrfaglige fora. I sum inne-
bærer disse punktene et behov for et helsesøstrenes ut-
viklingssenter. For et slikt senter blir tre oppgaver spe-
sielt sentrale: Å implementere metoder, forske og doku-
mentere. Dessuten vil en fjerde oppgave bli vesentlig: Å
videreformidle god utenlandsk forskning til norske hel-
sesøstre. Helsesøstres arbeidsdag er travel og det viser
seg at det er lite tid til å lese nødvendig, tungt, engelsk-
språklig fagstoff. Disse tre skisserte punktene er nært
knyttet til jurisdiksjonsgrad og skaper rammer for pro-
fesjonen. Helsesøstre får ta debatten og legge strategier
for å plassere seg i jurisdiksjonshierarkiet.
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NOTER:
Evidensbaserte metoder er en fornorsking av det engel-

ske «evidence-based». Direkte oversatt betyr det be-
vis, men innen fysisk-psykisk-sosial bistand er det
vanskelig å bevise, men man kan dokumentere ef-
fekt. 

Brukermedvirkning er et resultat av forbrukerbevissthet
og markedslogikk (Andreassen 2004). Begrepet bru-
kermedvirkning er lite avgrenset (Slettebø & Seim
2001, Ørstavik 2002), og bruken av det er mangfol-
dig. Ofte fungerer det mer som et honnørord enn be-
tegnelse på gjeldende praksis (Singstad 2004). 

Intellektuell jurisdiksjon er en kunnskapsmessig kon-
troll, og rådgivende jurisdiksjon er svakere enn for-
annevnte. Den innebærer at de som fatter beslut-
ninger, plikter å søke råd hos profesjonen, men er
uten plikt til å følge rådene. Det vil alltid være spen-
ninger knyttet til kompetansevurderinger av profe-
sjoner og grenseoppganger mellom arbeidsoppga-
ver, rettigheter og plikter.
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LITT INFORMASJON OM TINN KOMMUNE
Kommunen har 6500 innbyggere og er innfallsporten til
Hardangervidda med rike muligheter for jakt- og fri-
luftsliv både sommer og vinter.
Tinn kommune har i løpet av de siste 100 år utviklet seg
fra et avstengt bygdesamfunn til en moderne tradi-
sjonsrik industrikommune med Rjukan by som admi-
nistrasjonssenter. Dette skyldes særlig kraftutbygging
og Norsk Hydros virksomhet.
Kommunen har et areal på ca. 2200 km2 hvorav det mes-
te er høyfjell med 800 vann registrert. 
Rjukan er omgitt av høye fjell. Gaustatoppen er det høy-
este med sine 1883 m.o.h. Ingen steder på Østlandet har
en slik topografi og få andre steder i Norge kan vise til
et tilsvarende kraftfullt uttrykk, med særpreget fjelltopp
som kan følges kontinuerlig ned til dalbunnen.

Kommunen har god barnehagedekning og et rikt tilbud
av fritidsaktiviteter. Kommunen har både sykehus og
videregående skole. 
Det er ca. 2 1/2 times reisetid fra Oslo med bil og det er
gode bussforbindelser. Kommunen har engasjert seg
sterkt innen kultur, stedsutvikling og næringsliv innen
industri, reiseliv  og primærnæringene.
Asylmottaket på Rjukan har per i dag 153 asylsøkere.
Kommunen har tatt imot mange kvoteflyktninger, 42 stk
bare de siste 3 år og har derfor mye familiegjenforening.
Utenlandsfødte utgjør ca. 10% av innbyggerne i Tinn
kommune. 

SMITTEVERNARBEIDET I TINN KOMMUNE
Dette medfører at vi får god erfaring i smittevern og hvil-
ke sykdommer man kan bli smittet av rundt om i ver-
den.
Vi har derfor mye arbeid i forhold til innhenting av vak-
sinasjonsdata, blodprøvesvar og vaksinasjon av barna.
Der er viktig at vi har oversikt over vaksinasjonspro-
gram i andre land.
Smittevern har derfor for oss helt fra 90-tallet krevd mer
ressurser, og har ført til at vi har hatt perioder hvor det
er dette arbeidet vi har måttet prioritere og la alt annet
arbeid ligge.

De første utdanna helsesøstrene i Norge hadde smitte-
vern som hovedarbeidsområde.
Vi ser at smittevern igjen er en viktig del av vårt ar-
beidsområde og vi bruker stadig mer tid på det.
I smittevernplan for Tinn kommune 2004-2007 står det
blant annet ”helsesøstertenesta er særleg viktig når det
gjeld førebyggande helsearbeid, inkludert smittevern.
Det gjeld spesielt vaksinering, men også smitteoppspo-
ring og oppfølging av smitta personer.”

Vi er 4,5 stilling helsesøstre hvor den ene er knyttet opp
mot asylmottaket i kommunen. Siden vi er få, må alle
holde seg oppdatert på alle arbeidsområder, som reise-
vaksinasjon, tuberkulosekontroll osv.
Vi har 3 helsestasjoner, helsestasjon for ungdom og hel-
sesøster har kontortid på alle våre 8 skoler inkludert
videregående skole. En helsesøster har kontor på flykt-
ningemottaket og på helsestasjon. 
Det blir født ca. 90 barn hvert år i kommunen. Vi har ca.
100% vaksinasjonsdekning  etter barnevaksinasjonspro-
grammet. Alle barn som har krav på det, får også tilbud
om BCG vaksine rett etter fødsel og hep B vaksine etter
gjeldende retningslinjer.
I samarbeid med helsesjef som også er smittevernlege
gir vi informasjon til skoler og barnehager når det opp-
står epidemier som lus, brennkopper, skarlagensfeber
osv. Vi har rutiner der barn for eksempel har høygradig
smitteførende hepatitt B. Vi samarbeider med foreldre,
skoler og barnehager etter gjeldende retningslinjer.
Fra høsten 2004 har vi hatt en lokal kikhosteepidemi og
vi har tilbudt alle nyfødte første vaksine med kikhoste,
difteri, stivkrampe, polio og hemofilus influensabakte-
rie ved 2 mnd. alder og neste dose ved 4 mnd. slik slik
det blir anbefalt i Smittevernhåndboka. Dette etter avta-
le med smittevernansvarlig lege.

HVORDAN HOLDE SEG OPPDATERT
Vi har stor nytte av at vi har innført gode rutiner på hvor-
dan vi kan holde oss faglig oppdatert. Alle må lese igjen-
nom MSIS hver uke og kvittere på lest. Vi har internun-
dervisning med helsestasjonslegen en time 1 gang i
mnd. med selvvalgt tema. 
Vi har en ledelse hvor vår helsesjef er lege og vet hvor
viktig det er at vi er oppdatert i forhold til smittevern.
Vi har derfor stor frihet til å gå på kurs som vi i helse-
søstertjenesten mener er nyttig. Vi har avdelingsmøte 1
gang hver uke hvor vi alle er ansvarlig for å gi referat og
oppdatering til de andre helsesøstrene fra kurs vi har
deltatt på.
Vi har fordelt ansvar for ajourføring av de forskjellige
arbeidsområder, for eksempel permer med informasjon
og rutiner for reisevaksinasjon, tuberkulosekontroll og
lignende.
Vi har et gjennomført internkontrollsystem og prosedy-
rebøker knyttet opp mot dette.
Fra 1992 har vi hatt data med journalsystem både på hel-
sestasjon og skolehelsetjenesten. Vi har alle tilgang på
internett og har egen mail. Vi har derfor mulighet til å
gå inn på internett og søke på aktuelle tema slik at vi kan
holde oss oppdatert. Vi ser at dette er et svært nyttig
verktøy i vårt arbeid med smittevern. Som et eksempel
kan nevnes hvis det meldes ”Hånd, fot og munnsyke”
fra en barnehage og de ønsker skriftlig informasjon; vi
går da inn på Fhi sin hjemmeside, finner fram til Smit-
tevernhåndboka, kopierer det som står der angående
denne sykdommen til et worddokument og kan da lett
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forandre på det, slik at vi har et godt forståelig informa-
sjonsskriv til foreldre og barnehageansatte. Dette mailes
så over til barnehagen. 
Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten brukes
for øvrig aktivt hele tiden.
Vi har registrert oss på sykepleierforbundets hjemmesi-
de, og kan derfor fort lese aktuelle artikler.

TUBERKULOSEARBEIDET
Dette er et område som er arbeidskrevende. Vi ser at det
er svært nyttig å ha gode rutiner både skriftlig og i prak-
sis. 
Helsesøstrene er ansvarlig for mantouxtesting i tuber-
kulosearbeidet og samarbeider med alle fastlegene i
kommunen samt med helsesjef som også er smittevern-
lege i Tinn kommune. Helsesøstrene er også de som ut-
øver det praktiske arbeidet i forbindelse med smitte-
oppsporing i forhold til tuberkulose. Vi har ca. 230 kon-
troller hvert år i forbindelse med tuberkulinattest og
kontroll av flyktninger og asylsøkere.
Tuberkulosekoordinator har skiftet flere ganger, og vi er
nå tildelt koordinator som arbeider på Sykehuset i Bus-
kerud. 
Vi oppdager mange som må følges opp. Spesielt etter at
nye retningslinjer og mantoux ble innført har antallet
økt. Det er viktig med tverrfaglig samarbeid med fastle-
ger, helsesjef og tuberkulosekoordinator. Vi er heldige
som har et lite lokalsykehus på Rjukan med blant annet
en overlege i indremedisin som også er lungespesialist.
Dette gjør at vi har lett tilgang på faglige råd og under-
visning. Det samme har hjemmesykepleien som skal gi
DOT (direkte observert terapi) til alle som blir behand-
let for tuberkulose.

EKSEMPEL FRA VIRKELIGHETEN PÅ HVA EN HEL-
SESØSTERTJENESTE KAN KOMME TIL Å MÅTTE
TAKLE I FORHOLD TIL SMITTEVERN
I 1995 hadde vi en helt spesiell situasjon i vår kommu-
ne. Ved smitteoppsporing  i forbindelse med ett tuber-
kulosetilfelle fant vi flere barn som var blitt naturlig po-
sitive på pirquet. Det ene tuberkulosetilfellet kunne ikke
forklare de som vi fant, og vi måtte derfor søke etter an-
dre smittekilder. Daværende Statens helseundersøkelse
ved bl. annet Dr.  Einar Heldal var aktiv med i arbeidet.
Til slutt hadde vi kontrollert alle våre inbyggere i kom-
munen med pirquet og skjermbilde. Vi hadde ca. 20 barn
som ble fulgt opp. Ca. 9 fikk forebyggende tuberkulose-
behandling og 400 voksne ble fulgt opp i 3 år av lege-
sentrene. Fant 3 voksne med tuberkulose som ikke kun-
ne forklare smitten av alle de andre.
De påfølgende år har resultat av tuberkulinsjekk styrket
konklusjonen om at barna var smittet med tuberkulose. 
Situasjonen førte også til stor mediainteresse og vi had-
de heldigvis klare rutiner for hvem i kommunen som
skulle uttale seg.
Året før ble det opprettet et asylmottak på Rjukan som
tok imot ca. 100 personer fra Bosnia. Alle var i meget dår-
lig psykisk og fysisk forfatning, og noen kom direkte fra
fangeleirer og var meget avmagret. Om dette hadde
noen sammenheng fikk vi aldri avklart.
Mottaket ble lagt ned i 1996 og gjenåpnet i 1998. Vi har
siden den gang smitteoppsporing rundt tuberkulosetil-
feller ca. hvert annet år. Vi kontrollerer ca. 100 personer
fordi de bor tett og har mye fellesareal på mottaket.
Hva angår norske personer med smittsom tuberkulose
blir det som oftest bare rundt 10-20 personer vi sjekker

og dette skjer ca. hver 4 år. Vi har hvert år tilfeller med
tuberkulose hvor det ikke er nødvendig med smitte-
oppsporing fordi de ikke er smittefarlige.
Før vi setter BCG vaksine på skole, ved fødsel eller på
nye landsmenn sjekker vi og HIV status. Dette er blant
annet et punkt på informasjonsskrivet til elever/forel-
dre før vaksinasjon i ungdomsskolen.

HIV/AIDS
Dette er også noe vi har erfaring med, både voksne med
Hiv som trenger vaksiner, og barn som blir født av mor
med Hiv. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid først med
fastlege og jordmor og etter fødsel med fastlege, helse-
sjef og barnelege på Sykehuset Telemark som er vårt
sentralsykehus. Det er viktig med klare rutiner i forhold
til vaksinering. Det er jo spesielt viktig at barn/voksne
med hiv ikke får BCG vaksine. 

LUS 
I de senere år har tilfeller med hodelus økt betraktelig i
vår kommune, og vi får tilfeller hele året igjennom. Vi
har derfor innført som en rutine at alle foreldre med barn
i skole og barnehage får informasjonsskriv hver høst og
når det dukker opp nye tilfeller. Vi anmoder alle forel-
dre å sjekke sine barn jevnlig, slik at vi reduserer spred-
ning. Vi synes lus er et godt eksempel på hvordan ar-
beidsoppgavene forandrer seg for oss helsesøstre, for ca
10 år siden var det ikke lus i vår kommune.

SMITTEVERNARBEID I FORHOLD TIL UNGDOM
Ungdom får informasjon om seksuelt overførbare syk-
dommer, og hvordan man kan beskytte seg mot smitte.
Informasjon blir gitt både på skolene og på Helsestasjon
for ungdom. Vi anmoder også om testing i forhold til
klamydia. I 2004 hadde vi ca. 130 konsultasjoner på Hel-
sestasjon for ungdom.

MILJØRETTET HELSEVERN
Helsesjef er medisinsk faglig ansvarlig for miljørettet
helsevern i samarbeid med helsesøstertjenesten. Le-
dende helsesøster er saksbehandler i de fleste saker, og
har miljøhygieniske inspeksjoner i samarbeid med en av
de andre helsesøstrene, etter en fast oppsatt plan. Vi er
en stor turistkommune, så dette medfører mye arbeid.

Etter legionella utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg
har akkurat arbeidet i denne forbindelse tatt mye tid.
Steder hvor vi skal ha melding fra er; svømmehall, sko-
ler, borettslag, overnattingssteder osv., og hvor vi evt.
må utøve tilsyn er fordoblet. For tiden er det 186 steder
vi skal ha oversikt over. 

Ledende helsesøster er også med i en beredskapsgrup-
pe i forbindelse med alvorlige smittsomme sykdommer
sammen med smittevernlege- leder i gruppa og en sek-
retær.

REISEVAKSINASJON
Helsesøstrene driver også en reiseklinikk hvor helsesjef
er medisinsk faglig ansvarlig. Vi hadde i 2004 ca. 185
konsultasjoner med reisevaksinering.
To helsesøstre er ansvarlig for reisevaksinering, men alle
helsesøstre er opplært, slik at de kan vikariere hvis det
er behov for det.

Helsesøster som arbeider i flyktningemottaket er sam-
men med ledende helsesøster ansvarlig for å holde over-
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sikt over personer som er under oppfølging i forhold til
smittsomme sykdommer. Hun skal sørge for oppdatert
protokoll i samarbeid med smittevernlege i kommunen. 

Siden vi bare er 4, 5 stilling helsesøstre i kommunen må
alle helsesøstre være oppdatert i forhold til alle oppga-
ver som vi har. Vi har fordelt oppgavene slik at noen er
hovedansvarlig for at alle prosedyrer er oppdatert, og vi
har alle et ansvar for å holde oss oppdatert.

Ledende helsesøster har en viktig oppgave i å sørge for
at helsesøstrene får mulighet til å holde seg oppdatert i
det arbeidet vi til enhver tid er satt til å utøve. Hvert år
blir det skrevet opplæringsplan som bestemmer hvor
mye som blir satt av på budsjettet til kurs og etterut-
danning.

Situasjonen i verden for øvrig influerer på en hver liten
kommune i Norge med hensyn til smittevern. Dette er-
farer vi både i forhold til nye landsmenn og til utstrakt
reisevirksomhet i forbindelse med ferie, arbeid og stu-
dieopphold. 
En stor utfordring fremover blir å holde seg faglig ajour
også i forhold til hva som foregår ellers i verden.
Vi har god erfaring i å benytte lokalavisa når det gjelder
å få ut informasjon til lokalbefolkningen. Vi gir alltid ut
et skriv med fakta til journalisten, men vi kan ikke styre
den journalistiske vinklingen. Erfaringsmessig er det
lurt å kreve å få lest igjennom artikkelen før den trykkes.

Dette var en kort oversikt over hvordan helsesøstre i en
forholdsvis liten kommune i distriktet ivaretar smitte-
vernarbeidet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av avdelingshelsesøster Mone Tsahai Kildal, bydel
Grünerløkka, Oslo kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Faglig forum for helsesøstre som arbeider med smitte-
vern, ble opprettet i 2002 som et privat initiativ. Per dags
dato er det 100 ”medlemmer” fra hele landet. Formålet
med forumet er å styrke det kommunale smittevernar-
beidet ved å opprette et nettverk på tvers av kommune-
og fylkesgrenser, slik at det kan skje en utveksling av er-
faringer og kunnskap i forbindelse med konkret
gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver, som for ek-
sempel miljøundersøkelse/smitte-oppsporing, vaksine-
ring av risikogrupper, utarbeidelse av internkontrollru-
tiner og liknende. På denne måten styrker vi hverandre
som helsesøstre i det daglige smittevernarbeidet som vi
utfører i hver vår kommune/bydel.

Alle ”medlemmer” får tilsendt et nyhetsskriv (Smitte-
vern-nytt) hver 3. måned på e-post eller per post. Smit-
tevern-nytt legges også ut i fulltekst på hjemmesidene
til Landsgruppen av helsesøstre, LaH. Medlemsskapet
er gratis og personer som ønsker å være med i nettver-
ket, kan sende en e-post til mone.kildal@bga.oslo.kom-
mune.no eller ringe telefon 23 23 02 62.

Faglig forum for helsesøstre som arbeider med smitte-
vern har arrangert årlige Fagseminar i samarbeid med
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Nasjonalt
folkehelseinstitutt. I 2004 var temaet i sin helhet tuber-
kulose og innføring av ny tuberkulinundersøkelse,
Mantoux. I år var temaene tuberkulose, hepatitt B og
kikhoste. Fagseminarene har blitt godkjent av NSF som
meritterende til klinisk spesialitet. Neste fagseminar
planlegges avholdt i april/mai 2006.

Følgende personer sitter i arbeidsutvalget som har an-
svar for neste fagseminar.
Grete Heyn, bydel Søndre Nordstrand, Oslo
grete.heyn@bsn.oslo.kommune.no
Hilde Toresen, Stavanger
htoresen@stavanger.kommune.no
Ingun Topp, Epi-Gen instituttet, Ahus
ingunn.topp@ahus.no
Åse Borgen, Rjukan
aase.borgen@tinn.kommune.no
May-Britt Stensland, Rjukan
may-britt.stensland@tinn.kommune.no
Mone Tsahai Kildal, bydel Grünerløkka, Oslo
mone.kildal@bga.oslo.kommue.no

Faglig forum for helsesøstre som
arbeider med smittevern



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av: Lise Lotte Hoel, sykepleiekonsulent Kreft-
foreningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prosjektgruppe: Lise Lotte Hoel, Mette Berg Hestvedt,
Signe Jørnsen, Åsmund Risnes.

” Informasjon til skole og nærmiljø når barn får en kreft-
sykdom, helseregion sør, Østfold og Akershus.” 
Prosjektrapport, juni 2004 fra Barneklinikken Rikshos-
pitalet og Kreftforeningen

Hvordan informere skoler og nærmiljø når et
barn har fått en alvorlig sykdom?
Rapporten inneholder modell for informasjon til skoler
og nærmiljø når barn får kreft. Den er anbefalt anvendt
for andre pasientgrupper med alvorlig sykdom. Riks-
hospitalet Barneklinikken og sykehusskolen anvender
modellen i samarbeid med barneavdelingene og kom-
munene i Helse Sør, Østfold og Akershus. 

Informasjonsmodellen er organisert i 3 deler: 
• Informasjon, anbefalinger, råd og sjekklister for hvor-
dan informere, hva det skal informeres om, og hvem
som har ansvar for å gi denne informasjonen. 
• Godkjennelsesskriv og brev for informasjon fra forel-
dre, sykehusskolen og pasientansvarligsykepleier til
samarbeidspartnere i barnets nærmiljø. 
• Tegninger/ lysark med tekst til informasjon i skole -
klasser, små og store barn.

Kreft er en alvorlig og livstruende sykdom. 130 barn (0-
15år) får kreft i Norge hvert år. Behandlingen er ofte in-
tensiv og langvarig fra et halvt til to og et halvt år. 70-80
prosent blir friske av sin kreftsykdom, men ved langva-
rig behandling mister barna skolegang og kontakt med
nærmiljø og venner. Behandlingen innebærer også at fa-
milien må forholde seg til mange fagpersoner på regi-
onsykehus, sykehus i fylket og i kommunen. 

Undersøkelser av barn med kreft viser at de generelt
gjenvinner god psykologisk funksjon etter behandling-
en. Derimot er de mer sårbare i forhold til sosial funk-
sjon.(NOU,1997:20). I en studie av kreftsyke skoleele-
vers erfaringer og opplevelser fra sykehus og lokalmil-
jø, viser Helg Fottland at barnas livskvalitet
etter behandlingen avhenger av oppfølg-
ningen de fikk fra skolen og helseinstitusjo-
nene. Barn som fikk god oppfølging greide
bedre å ta i bruk egne mestringsstrategier.
(Når barn får kreft, 1998 NTNU). Fagperso-
nell bekrefter dette og opplever daglig hvor
viktig det er for syke barn å få leke, gå på sko-
le og å mestre vanlige barneaktiviteter.

Mål med modellen: Sikre at barn får
undervisningen de har krav på og
kontakten med bostedsskole og nær-
miljø opprettholdes.

God informasjon og samarbeid med
helsesøster, barnets lærer/ førskole-
lærer legger forholdene mer til rette
for barnet under behandlingen og etter at den er avslut-
tet. 
Modellen anbefaler tidlig informasjon til barnets og søs-
kens klasse for å unngå rykter og sosial isolering. Infor-
masjonen skal være ærlig og samtidig formidle håp om
å bli frisk av kreft. 

Foreldrene anbefales ved debut av barnets sykdom å in-
formere skole og egen arbeidsplass.  Det anbefales at hel-
sepersonell i tillegg gir informasjon/undervisning om
sykdom og behandling i klassen. Helsepersonell kan
være sykepleier i barneavdelingen og helsesøster. Når
det undervises i klassen skal barnet selv helst være til-
stede.  

Helsesøsters rolle
• Motta informasjon fra barnets pasientansvarligsyke-

pleier og avklare hvem hun kan kontakte ved medi-
sinske spørsmål. Kontakte hjemmet og avklare vi-
dere kontakt med familien og behov for tiltak fra
kommunen.

• Etablere kontakt med kontaktlærerer og deltar på in-
formasjons- og samarbeidsmøtet på regionsykehu-
set. Delta eller gi medisinsk informasjon i klassen et-
ter avtale med behandlende sykehus, foreldre, elev
og lærer. Tilby tilstedeværelse og hjelp til å gi medi-
sinsk informasjon på foreldremøte.

• Gi tilbud om samtale og støtte til søsken og elever. Er
oppmerksom på elevers behov for å kunne oppklare
misforståelser og svare på spørsmål i tiden etter me-
disinsk informasjon i klassen. 

• Være en pådriver til å danne foreldre- og søskeng-
rupper dersom det er mange i samme situasjon.

Rapporten er å finne på: www.kreftforeningen.no
Fag og forskning/Prosjektrapporter/Informasjonsmo-
dell til skole og nærmiljø når barn får kreft.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jordmor og seniorrådgiver Brit Roland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Den perinatale omsorgen i Norge har gode resultater for
mor og barn. Noe av grunnlaget legges i svangerskaps-
omsorgen. Den er en viktig arena for helsefremmende
og forebyggende arbeid, oppslutningen er nær 100 %.
Graviditet er en normal fysiologisk prosess for de fleste
kvinner. Flesteparten av svangerskapene fører frem til
en frisk mor med et friskt barn. Det anslås at 25 % av gra-
vide har en tilstand eller risiko som krever henvisning
til høyere behandlingsnivå med spesiell omsorg og ut-
videt bistand og hjelp. 

Basisprogram for friske gravide med et nor-
malt svangerskap
Retningslinjene for svangerskapsomsorgen er en erstat-
ning for det gjeldende standardprogram anbefalt i NOU
1984: Perinatal omsorg i Norge og Veileder i svanger-
skapsomsorg for kommunehelsetjenesten 1995.  Basis-
programmet beskriver innholdet i kontrollene: informa-
sjon til kvinnen, anbefalte rutineprøver, anbefalte prø-
ver på indikasjon og identifisering av problemer som
trenger henvisning til spesialister og spesialisthelsetje-
nesten. 

Reduksjon i anbefalt antall kontroller
For å unngå medikalisering av friske gravide med nor-
male svangerskap, har direktoratet lagt vekt på å få til
en svangerskapsomsorg som er faglig forsvarlig. Ret-
ningslinjene foreslår et basisprogram med færre kon-
troller enn det som har vært anbefalt til nå. Verdens hel-
seorganisasjon (WHO) har utført en kritisk gjennom-
gang av det vitenskapelige grunnlaget for svangerskap-
somsorg og introdusert en ny modell med minimum fire
konsultasjoner. Direktoratet har foretatt en tilpasning og
foreslår 8 kontroller til og med uke 40. Det tilbys videre
kontroll i uke 41 før eventuell henvisning til overtid-
svurdering. Basisprogrammet er likt for både første - og
flergangsgravide kvinner. 

Det skal gis en individuell omsorg slik at kvinner med
behov for mer tid og flere kontroller enn anbefalt skal få
tilbud om det. Kvinnens behov og ønsker er utgangs-
punktet. Det er en utfordring å innrette tjenesten slik at
svake og utsatte grupper har en lett tilgjengelig tjeneste.
Det er et ønske og krav at tjenesten skal være målrettet
og skreddersydd i forhold til kvinnen og familiens be-
hov i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger, med
mindre vektlegging av fysiske parametere og en dreiing
mot psykososiale behov. 

Brukerorientering og informerte beslutninger
Pasientrettighetsloven medfører at den gravide har rett
til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvar-

lige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Retten til
medvirkning gjør at også allmennleger og jordmødre i
svangerskaps- og fødselsomsorgen har fått en utvidet
plikt til å gi informasjon og ta kvinnen med i vurderinger
som skal foretas. For å oppnå dette er det avgjørende
med tid til samtale og diskusjon, med ekstra oppmerk-
somhet til gravide med behov for informasjon om fore-
byggende tiltak og psykososial støtte og hjelp. Alle gra-
vide skal, uansett kontrollsted, være sikret en forutsig-
bar, forsvarlig og effektiv svangerskapsomsorg ut ifra
sine egne forutsetninger og behov.

En brukerversjon av retningslinjene skal gi gravide
kunnskap om hva de kan forvente av svangerskapsom-
sorgen og innholdet i kontrollene. Informasjonen er ut-
viklet i samarbeid med målgruppen, slik at form og inn-
hold er best mulig tilpasset gravide og deres partnere.
Svangerskapsomsorgen bør også ivareta de som ikke
har muligheter for å få tak i, forholde seg til eller gjøre
bruk av tilgjengelig informasjon.  Det stilles store krav
til lege eller jordmor som skal vurdere kvinnenes evne
til å orientere seg og treffe informerte avgjørelser. For
minoritetskvinner og familier utarbeides det informa-
sjon om rettigheter og det ”norske” systemet når det gjel-
der svangerskap, fødsel og barseltid også i tett samar-
beid med målgruppene.

Kommunene skal informere om svangerskap-
somsorgen 
Retningslinjene omhandler det faglige innhold og om-
fang. Den lokale organiseringen er den enkelte kommu-
nes ansvar. Retningslinjene anbefaler at den gravide skal
kunne velge hvor hun vil ha sin oppfølging, hos fastle-
ge eller jordmor eller en gjennom et samarbeid mellom
jordmor og fastlege. Tilgjengelig og tydelig informasjon
vedrørende tilbudene for gravide i den enkelte kom-
mune er avgjørende for at kvinnenes valgfrihet kan opp-
fylles. Basisprogrammet angir innholdet i de enkelte
konsultasjonene. Samhandlingen mellom fagpersonene
og den gravide vektlegges. 

Implementering av endringer i svangerskaps-
og fødselsomsorgen
Nasjonalt råd for fødselsomsorg er opprettet for å bistå
i omstillingsprosessen i tråd med St. meld. Nr. 43 Om
akuttmedisinsk beredskap. Nivåinndelingen av fødein-
stitusjoner krever utvelgelse av gravide på svanger-
skapskontrollene. Målet er et fortsatt desentralisert og
differensiert fødetilbud. Grunnlaget for å lykkes med
dette er blant annet en velfungerende svangerskaps- og
fødselsomsorg med kontinuitet og systematisk samar-
beid mellom jordmødre og leger i kommune- og spesia-
listhelsetjenesten. Målet i stortingsmeldingen er konti-
nuitet gjennom hele forløpet, ikke bare i svangerskap-
somsorgen, men også i forbindelse med fødselen og bar-
seltiden. 
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I 2005 vil det utarbeides et nytt helsekort for gravide. I
første omgang vil det foreligge i papirversjon. Et pro-
sjekt vedrørende vurdering av et elektronisk helsekort
for gravide er også igangsatt. Det foregår en kartlegging
og analyse av dagens rutiner for samarbeid og doku-
mentasjon, inkludert kartlegging av logistikk, prosedy-
rer og informasjonsbehov. Det er ønskelig å følge effek-
ten av et elektronisk helsekort ved et randomisert kon-
trollert studie, hvor en undersøker om en elektronisk
løsning for helsekort for gravide endrer oppfølgingen i
tråd med retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Om
det bedrer kvaliteten i omsorgen og påvirker utfall av
svangerskap.

Videre arbeid 
Arbeidet med å utvikle retningslinjer skal utarbeides et-
ter en enhetlig og systematisk metode der det legges
vekt på kunnskapsbasering med tydelig og tilgjengelig
dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fo-
kus på praksis, implementering, evaluering og revisjon.

På flere områder avdekker retningslinjene kunnskaps-
hull, det er mangel på entydige svar om tiltak er effekti-
ve eller ikke. 

En viktig målsetting for direktoratet er å basere faglige
råd og beslutninger på den beste tilgjengelige kunnska-
pen. Retningslinjene flytter oppmerksomheten ytterli-
gere fra kontroll til informasjon, råd og veiledning. Ved
dette blir det enklere for gravide kvinner og deres fami-
lier å ta ansvar for egen helse. Dette er i tråd med nyere
kunnskap om hva som har best effekt og de gravides øn-
sker om svangerskapsomsorgens innhold. 

Svangerskapsomsorgen skal medvirke til å redusere so-
sial ulikhet i helse. Det skal oppnås ved ekstra våkenhet
og omsorg for risikogrupper og ved å legge forholdene
til rette for gravide med spesielle behov. Det er en stor
utfordring og krever et forpliktende flerfaglig og tverr-
sektorielt samarbeid for å lykkes.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Høyskolen Diakonova v/Kari Glavin og Lisbeth G.
Kvarme
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøsterutdanningene i Norge samles årlig til en na-
sjonal konferanse for å drøfte felles utfordringer. Årets
konferanse var fra 2. til 9 mai og i år var det Høyskolen
Diakonova som ledet og refererte fra konferansen. Sam-
lingene er svært nyttige. Vi deler skolenes erfaringer og
lærer av hverandre. I tillegg kan det fungere som en kva-
litetssikring av utdanningen der vi drøfter felles pro-
blemstillinger som angår helsesøsterutdanningene. Vi
ønsker å gi et lite glimt fra noen av de sakene vi drøftet
på konferansen vår.

De ulike helsesøsterutdanningene informerte litt om
studentsituasjonen, lærerbemanning, prosjekter, FOU
arbeid og lignende. Erfaringer med kunnskapstester
som flere skoler har utviklet ble drøftet. Målet er å ut-
vikle tester innenfor flere aktuelle fagfelt for helsesøs-
terutdanningene som kan være felles for alle utdan-
ningene. Foreløpig er det utarbeidet tester innen områ-
dene vaksinasjon, ernæring, samt barn og unges vekst
og utvikling. Noen skoler har lagt disse testene på net-
tet, så studentene selv kan gå inn og teste sine kunnska-
per. 

Et annet tema vi diskuterte var internasjonalisering. De
ulike utdanningene presenterte hvilke kontakter de
hadde med utdanninger i andre land. Noen av skolene
hadde et formalisert samarbeid gjennom NORPLUS.
Bruk av læringsmappe og vurderingsmappe ble også

diskutert. De fleste utdanningene bruker mappe og har
gode erfaringer med det. Dette er en god måte som stu-
dentene kan komme inn i faget og å reflektere over tje-
nesten på. 

Overgang til master og hvordan de ulike helsesøsterut-
danningene arbeider med dette for at utdanningen skal
bli del av en master ble luftet. De fleste høgskolene had-
de tilbud om tverrfaglige master eller arbeider med å få
til en master. Det var noe uklart om hvordan helsesøs-
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terutdanningene kan bli del av en master. Dette er et ak-
tuelt tema som vi fortsatt vil arbeide videre med til nes-
te års konferanse.

Helsesøsterutdanningene har gitt innspill på høringen
av NOU 18: 2004: Helhet og plan i sosial- og helsetje-
nesten. Vi diskutere utfordringer og bekymringer for
helsesøstertjenesten.  Det helsefremmende og forebyg-
gende er utydeliggjort og vi ser at det er en fare for at
dette arbeidet kan bli svekket. Sykepleietjenesten og
spesielt helsesøstertjenesten kommer dårlig ut. Økono-
mien i kommunen vil være styrende. NOU en legger
opp til en individualisering, den er lite rettet mot grup-
per og samfunn. Svekkelse av egen funksjon. Kommu-
nene skal ha stor frihet til å organisere tjenesten. Det er
viktig at forskriften er tydelig i forhold til helsesøster-
tjenesten. Utvalget har ikke tatt med forskriftene der det
står at helsesøstertjenesten skal være fra 0 – 20 år. Ut-
fordringene er at vi må synliggjøres som faggruppe. Klar
individualisering av behov – behovsprøvet. Folkehelse-
perspektivet er borte. Beklagelig at barnevernstjenesten
ikke er nevnt i NOUen. Alle tiltak skal vedtaksfestet, noe
som kan bidra til mer byråkratisering. Vi var enige om
at vi må arbeide videre med saken i forhold til å påvir-
ke politikere.

Et annet tema vi drøftet var Therese Andrew’s artikkel
om: ”Deprofesjonalisering av helsesøsteryrket” (Sosio-
logisk tidsskrift; VOL 12, 325-341, Universitetsforlaget
2004). Hva profesjon, profesjonalitet og profesjonalise-
ring betyr ble belyst. Er virkeligheten slik den blir pre-
sentert i denne artikkelen? Hva betyr denne artikkelen
for praksis og for utdanningene? Det er viktig med be-
grunnede handlinger og faglig argumentasjon. Vi må

samarbeide med praksis og tilby etterutdanningskurs.
Hvordan vi skal implementere forskrivningsretten i fag-
plan ble også belyst. Det ble referert til en hovedfags-
oppgave som Vibeke Olufsen har skrevet der tiltak og
virkemidler for å forebygge uønskede svangerskap og
abort ble lagt fram. De fleste utdanningene har imple-
mentert dette i utdanningene, men det gis også tilbud
om etterutdanningskurs i 2005. Det ble også vist til en
kartleggingsundersøkelse av helsesøsterbemanningen
som Sosial og helsedirektoratet har utført i samarbeid
med Landsgruppen av helsesøstre og HIAK. Det ut-
dannes ca 200 helsesøstre i året. I dag er det 8 høgskoler
som utdanner helsesøstre, to er på heltidsstudie og de
andre er på deltidsstudie. 

Høringsutkastet fra Sosial – og helsedirektoratet angå-
ende syn, hørsel og språk ble diskutert. Høgskolene er
glad for at retningslinjene har kommet og at de har blitt
standardiserte. Imidlertid var det kommentarer til noe
som ikke kom tydelig nok fram i utkastet, som for ek-
sempel hvilken distraksjonstest som anbefales ved hør-
selstest og hvilken synstavle som skal brukes i skolehel-
setjenesten. I forhold til språkutvikling er det Bredtvedt
kompetansesenter i Oslo som har fått i oppdrag å arbei-
de videre med dette. Det ble etterlyst nasjonale ret-
ningslinjer for språk og midler til forskning.

Anne Gerd Karlsen fra høgskolen i Tromsø la fram sin
masteroppgave som handlet om helsesøsters arbeid
med ungdom og deres forhold til kropp. Merete O. Karl-
sen fra høgskolen i Bergen presenterte sin oppgave som
handlet om subjektive helseplager hos ungdom. Funn i
denne undersøkelsen viste blant annet at far er en vik-
tig person når det gjelder ungdommenes psykiske helse.
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Å miste  

Å miste den du elsker

er kilden til en uendelig kraft

skapt av smertens hånd

og sangens bleke ansikt.

Styrken vokser fram når du kjenner

At du bærer på noe kjærlig

Halldor Skard



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kari Glavin, Lisbeth Kvarme og Liv Sandnes Aabø
Høyskolen Diakonova, Helsesøsterutdanningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ansatte ved Høyskolen Diakonova og stif-
telsen Menighetssøsterhjemmet var på 14 da-
gers studietur til Brasil i april 2005. Det var
med store forventninger vi la ut på den lange
reisen. Landet er det 5. største landet i verden
både når det gjelder folketall og flateinnhold.
Landet har 184 101 100 innbyggere og dekker
48 % av Sør-Amerikas areal. Det offisielle
språket er portugisisk. Religionen er romersk
katolsk kristendom. 74% av befolkningen er
katolikker, men mange praktiserer samtidig en
sammenblanding av religioner. Mesteparten
av Brasil tilhører tropisk klimasone. Landet
har vunnet VM i fotball 5 ganger!

Brasil er kontrastenes land hvor kulturen er unik med
blandede impulser fra indiansk, europeisk og afrikansk
folklore! Landet er blant verdens mest avanserte indus-
triland og samtidig verdens fattigste jordbrukssamfunn.
Det har den skjeveste inntektsfordeling i verden. Poli-
tisk har landet et ustabilt system. Økonomiske proble-
mer viser store sosiale sideeffekter. Slumkvarterene (fa-
velaene) i storbyene har vokst eksplosivt pga av at de
flytter fra landdistrikter til storbyene. Tusenvis av barn
bor på gaten og lever av småkriminalitet og tigging. Bra-
sil ligger på 2.plass i internasjonal statistikk når det gjel-
der antall drap.

I 2002 lå hver 3.innbygger under fattigdomsgrensen.
Brasil’s populære president Lula tok året etter tak i fat-
tigdomsproblemet i et ”Null-sult-program”. Mottoet
var ”Tre måltider om dagen til alle innen 2006”.

Det er begrenset hva som kan settes ord på etter å hatt
det store privilegium å besøke dette vakre landet. For
Brasil er virkelig frodig og vakkert! Møtet med mennes-
ker vi møtte gjorde sterke inntrykk! Vår forstanderinne
Åse Snøtun som i mange år var kalt til misjonærtjenes-
te i Brasil, gjorde studieturens verdi for den enkelte av
oss ansatte på høyskolen Diakonova og stiftelsen Me-
nighetssøsterhjemmet helt unik! Hun hadde i forkant
gjort en stor og viktig innsats i planleggingen. Åse kjen-
ner kulturen, språket, menneskene, og hun delte dette
med oss! 

Studieturen bekreftet at kontrastene er store. Vi så hel-

sevesen som virkelig er oppe og går, både faglig og tek-
nisk, men vi så også stor nød og elendighet. Vi så stor
forskjell mellom privat og offentlig helsevesen. Det som
gjorde sterkest inntrykk, var de forskjellige sosiale pro-
sjektene vi ble presentert for. Prosjektene var i både of-
fentlig og privat regi. Flere prosjekt var knyttet til krist-
ne menigheter – i samarbeid med kommunen. Ett av dis-
se prosjektene var ”Abadeus”.

”ABADEUS”
”Abadeus” ble grunnlagt i 1960. De siste årene har den
geografiske lokalisasjonen til institusjonen vært i et fat-
tig område av Criciuma.

”Abadeus” betyr ”Gud, far, Abba”. Hovedformålet med
arbeidet i dette sosiale, felleskirkelige prosjektet var å gi
et integrert tilbud til hele familien –” å investere i men-
nesket”, som en av prosjektlederne uttrykte det. Tanken
var at økt livskvalitet vil påvirke til integrering i sam-
funnet på en positiv måte! De kristne prinsippene var
overordnet.

Et av prinsippene var at opplæring gir grunnlag for et
bedre liv. Utdanningsnivået for de fattige skulle økes
kvalitativt. 16% av befolkningen var analfabeter. Målet
var ikke minst å få barna bort fra gaten og dermed bort
fra et liv med narkotika og prostitusjon. Arbeidet påvir-
ket hele bydelen i tett samarbeid med lokalområdene.
Slumområdene lå kun et stenkast fra selve institusjonen.
Lege, sykepleier, psykolog, pedagog, tannlege og frivil-
lige var engasjert.

Et daghjem for barn mellom 3-6 år var en del av ”Aba-
deus”. Målet var økt livskvalitet og styrkede familie-
bånd gjennom bl.a. god ernæring, sport, kulturelle og
pedagogiske aktiviteter. Foreldreløse eller vanskelig-
stilte jenter mellom 0-18 år hadde også et godt tilbud i
en av tre enheter hvor opptil 10 barn kunne bo. Vi fikk
møte noen av jentene. En 14 år gammel jente fødte sitt
barn like etter ankomst til ”Abadeus”. Hun visste ikke
at hun var gravid og det var framdeles ikke gått opp for
henne at hun hadde født et barn. Jenta på 12 var kom-
met til ”Abadeus” samme dag som vi var der. Hun smil-
te hele tiden – et smil som skjulte et vanskelig liv. Stedet
var preget av fred, kjærlighet, respekt og trygghet. Her
var fosterfamilier eller adopsjon noe som kunne tilrette-
legges for på sikt. Men støtte & hjelp til å komme tilba-
ke til familien, dersom det var forsvarlig, ble også høyt
prioritert. ”Abadeus” gjorde inntrykk. Det var noe med
håpet og verdigheten som ble formidlet. Takknemlighet
og håp. Dette ble til ettertanke og refleksjon for oss.
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”Abefi”
Dagsenteret ”Abefi” i Novo Hamburgo var et annet vel-
drevet prosjekt for 180 barn i alderen 4 måneder – 12 år.
Prosjektlederne hadde drevet diakonalt arbeid rettet
mot barn, ungdom og kvinner siden 1990. Målsettingen
var å forebygge at barna havnet på gaten mens forel-
drene var på jobb. Betingelsen for å få plass på dagsen-
teret var at foreldrene var i arbeid. Enslige mødre ut-
gjorde en stor del av foreldregruppen. De arbeidet som
hushjelper eller på fabrikk. Mødrene måtte selv følge
opp med å bringe barna til senteret. Uansett hvor fatti-
ge de var, måtte de betale for oppholdet til barna – etter
evne. Mødrene var ofte jenter i 13-14årsalderen. Dags-
enteret arrangerte kurs for mødrene, blant annet pre-
vensjonsundervisning. Idealistiske og engasjerte men-
nesker gjorde en flott innsats på ”Abefi”.

Helseposten (helsestasjonen)
Vi tre fra helsesøsterutdanningen som var med på stu-
dieturen, fikk besøke en helsestasjon i Curitiba. Åse stil-
te opp som vår tolk! Helseposten, som den kalles, had-
de både kurativ og forebyggende tilbud. Det var døg-
nåpent og fungerte som en legevakt der de også tok seg
av forebyggende helsetjenester. Dette tilbudet var gratis
til befolkningen. De måtte bestille time på forhånd. Pa-
sienten kunne også få diverse gratis medisiner på helse-
posten. Det var med bekymring lederen for helseposten
fortalte om den brune edderkoppen som var blitt et hel-
seproblem i regionen. Ubehandlet kunne stikk fra ed-
derkoppen være svært skadelig.
Helseposten hadde også egne helseagenter som bestod
av lekfolk som fikk opplæring i hygiene og etikk. De ble
benyttet til å se til at pasientene tok forskrevne medisi-
ner som de skulle og de dro på hjembesøk.

Det var vanskelig å få ungdom til å møte opp til kon-
troller. Derfor hadde de satt opp busser utenfor skolene
hvor de fikk tilbud om helsetjenester der og da. Vi fikk
se et mangfold av informative brosjyrer som ble delt ut
til barn, ungdom og foreldre. Helseposten fikk midler av
staten til driften. I aldersgruppen 4-19 år gis det tilbud
om årlige kontroller. Hjembesøk til nyfødte ble ikke
praktisert. Elektronisk journal ble brukt til alle.

Utdanning
Sykepleie blir regnet som en vitenskap med fokus på
kvalitet, sensibilitet og metoder. Sykepleieutdanningen
har 2 nivåer, hvis man studerer i 2 år får man tittelen –
teknisk sykepleier. For å bli sykepleier var det 4 års stu-
dier. Ledelse og undervisning er forbeholdt sykepleier
med 4 års utdanning. Brasil har ingen egen utdanning
for helsesøster eller forebyggende virksomhet. Det er
innlemmet i den 4 år lange utdanningen. 

Studieturen til Brasil vil aldri bli glemt!
Til slutt ”Fabelen” en lærer fra høyskolen knyttet til Hos-
pital Evangelico delte med oss:

”To mennesker gikk på en vei med hvert sitt brød. Da
de møttes, ga de brødene til hverandre og gikk videre
med ett brød hver.
To mennesker gikk på en vei. De møttes og delte sine
tanker med hverandre. Da de skiltes, hadde de begge to
tanker hver på veien videre.”

Brasil har gitt oss påfyll med mange nye tanker. 
Dette er bare et lite glimt fra våre inntrykk fra studieturen. 
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Velkommen til nye medlemmer!
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Helsesøsterkongressen
2006
Helsesøsterkongressen skal være i Sarpsborg (Østfold)
25.–27. april 2006.

Temaet for kongressen: Helsesøsters rolle i folkehelsearbeidet.

Vi ønsker at temaene skal ha en lokal forankring, at de skal være "matnyttige"
og praktisk rettet, samtidig som vi vil ha fokus på det helsefremmende.

Aktuelle temaer er: 
• Tverrfaglig samarbeid
• Metoder i helsefremmende arbeid
• Humor i arbeidet
• Deprofesjonalisering av helse-

søsteryrket

• Makt og etikk
• Medmenneskelighetstrening
• Smittevernberedskap
• Legionellaarbeidet
• Folkehelseprogrammet mm.

Fullstendig program med påmelding vil bli sendt ut til alle medlemmene av helsesøstergruppa i januar.

Uke 12
Mandag 20. til og med torsdag 23. mars
2006. Kurset går over 4 dager. Kurs for
helsesøstre som arbeider i helsestasjonstje-
nesten. Fokus vil være søvn og søvnpro-
blemer hos barn, oppfølging av premature
og tidlig intervensjon.

Uke 24
Mandag 12. til og med torsdag 15. juni
2006. Kurset går over 4 dager. Kurs for
helsesøstre som arbeider i skolehelsetje-
nesten. Fokus vil være metoder og grup-
per i skolehelsetjenesten, ernæringsproble-
mer hos skolebarn.

Kursene søkes godkjent som tellende til
klinisk spesialist i Norsk Sykepleiefor-
bund. 

Kurset gir 5 studiepoeng. Oppnåelse av
studiepoeng forutsetter tilstedeværelse
under hele kurset og 500 sider litteratur-
studier.

Pris: kr. 2500,- per kurs

Nærmere utlysning vil komme i Sykepleien og
blir også å finne på høyskolens hjemmesider:
www.diakonova.no

Høyskolen Diakonova vil våren
2006 ha følgende etterut-
danningskurs for helsesøstre
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Brosjyren om helsesøster er 
utarbeidet av LaH og kan bestilles
fra NSF: 
post@sykepleierforbundet.no 

Max. 50 stk. pr. utsending.

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

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

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

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

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

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

35

NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS
Landsgruppe av Helsesøstre

50 år

2005

Veiviser
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FFoollkkeehheellsseekkoonnffeerraannsseenn  22000066
Barn og unges oppvekstvilkår

Quality Hotell Olavsgaard, Lillestrøm 30.- 31.mars 2006
Årsmøte i NFSH vil bli avholdt 30. mars kl. 16.15 – 18.00

Folkehelsekonferansen 2006 arrangeres av Norsk for-
ening for folkehelse i samarbeid med Høgskolen i Akers-
hus, Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesøs-
tre, Universitetet i Oslo og Sosial- og Helsedirektoratet.

Konferansen søkes tellende med 12 timer for spesialistut-
danning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, pediatri,
barne- og ungdomspsykiatri og for sykepleiere.

Program: Se neste side.

Påmelding: Se www.nfsh.no



Torsdag 30. mars
Rammer for å sikre gode oppvekst-
vilkår

10.00 Åpning av konferansen v/ helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad. 
Kulturelt innslag.

10.30 – 12.00 Professor Nick Spencer, School of He-
alth and Social Studies: Social, econo-
mic and political determinants of Child
Public Health.

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Professor, tidligere universitetsrektor

UiO, Lucy Smith : Hvilke muligheter
og forpliktelser gir FNs barnekonven-
sjon som ramme for det norske lovver-
ket. 

14.00 – 14.45 Seniorrådgiver/lege Anders Smith, So-
sial- og helsedir.: Hvilke muligheter og
forpliktelser er nedfelt i det norske lov-
og forskriftsverket for å fremme barn
og unges helse.

15.15 – 15.45 Professor Jan Helge Solbakk, Senter for
medisinsk etikk, UiO: 
Hvor mye grønn resept trenger barn
og unge? Et etisk perspektiv på fore-
byggende helsearbeid blant barn og
unge. 

16.00               Årsmøte NFSH
19.30 Felles middag

Fredag 31. mars
Hvordan blir barn og unge sett, møtt
og forstått?

9.00 – 9.30 Barneombud Reidar Hjermann 
9.30 – 10.00 Avd. dir. professor/dr. philos Arne

Holte, Nasjonalt Folkehelseinstitutt:
Sosial ulikhet – største trussel mot barn
og unges psykiske helse

10.00 – 12.00 Parallelle sesjoner 
A. Barn og unges møte med de offent-
lige arenaer
Førsteamanuensis Anne Sagbakken,
UiO: Hvordan kan barnehagene se og
hjelpe barna og deres foresatte med at-
ferdsavvik.
Forskningsleder Terje Ogden, Senter
for studier av problematferd og inno-
vativ praksis, UiO: 
Hvilke muligheter har skolen i møte
med utsatte barn og unge.
Universitetslektor Øyvind Kvello, Pe-
dagogisk institutt, NTNU: Skolehelse-
tjeneste og helsestasjon for ungdom –
som arena for primærforebyggende ar-
beid

B: Familie/ samfunn
Dr.philos Kari Killèn: Hvordan kan
helsestasjonene i samarbeid med andre
se og hjelpe de sårbare barna og deres
foresatte.
Professor Frode Tuen, UiB: Konfliktfyl-
te samlivsbrudd og andre kriser i barn
og unges oppvekst.
Helsesøster Grethe Savosnick, Flykt-
ningeteam Helse Øst, UDI:. Kulturfor-
skjeller og veiledning til foreldre med
minoritetsbakgrunn.

C: Samarbeid med frivillig sektor
Forskningsleder Håkon Lorentzen, In-
stitutt for samfunnsforskning: Den si-
vile sfæres betydning for barn og ung-
es helse
Spesialrådgiver Trude Andresen, Bæ-
rum Kommune: Samarbeid om barn og
unges oppvekst: Planlegging av Forne-
bu bo-område.
Annika Øygard, Sosial- og helsedirek-
toratet: Hvordan legge til rette for sam-
arbeid mellom frivillig sektor og det
offentlige tjenesteapparat.

D: Frie Foredrag
Tverrfaglig og sektorovergripende fo-
kus- se egen invitasjon.
Innsendte abstracts

11.30- 12.30 Lunsj

Plenum:
12.30-13.00 Professor Horst Noak, president EUP-

HA: The topics of salutogenesis. Child
and Youth  Health and environment
challenges.

13.00 – 13.30 Overlege, dr. med. Rannveig Nordha-
gen, Nasjonalt folkehelseinstitutt: Fo-
cus on individuals and focus on popu-
lations – Challenge and dilemma in
Child Public Health

14.00 - 15.30 Forfatter, sosionom Vibeke Bing, Gøte-
borg: Hva bidrar til å beskytte barn og
unge mot helserisiko

15.30-16.0 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
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Ingrid Selnes 
Haugdahl til minne
Ingrid Selnes Haugdahl døde
brått og uventet tirsdag 10.
mai.
Så ufattelig, så trist og så alt
for tidlig. 

Ingrid ville fylt 65 år om kort
tid. Hun hadde knapt en må-
ned igjen å jobbe før hun skul-
le avslutte et langt yrkesaktivt
liv. Ingrid så fram til pensjonisttilværelsen. Ikke fordi
hun var trøtt av yrkeslivet, der visste både hun og vi at
hun fremdeles hadde mye å gi, glødende engasjert som
hun var. Ingrid så først og fremst fram til å få mer tid
sammen med sine barn og barnebarn og til å få bruke
sine krefter på alle interessene hun hadde utenfor job-
ben. 

Hun så fram til å ta med seg barn og barnebarn til syden
i sommer for å markere at nå skulle hun bli bestemor på
heltid. Slik ble det dessverre ikke. Ingrid var sykepleier.
Et yrke hun var stolt av. Hun var også utdannet helse-
søster og hadde hele sitt yrkesaktive liv et spesielt godt
hjerte for barn og unge. Spesielt hadde hun sterk omsorg
for barn og unge som slet og hadde vansker av ymse
slag. 
De siste 15 årene var Ingrid ansatt som fylkessykepleier
hos Fylkeslegen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Dette var en posisjon som absolutt  passet Ingrid. Her
fikk hun anledning til å bruke sine kunnskaper og erfa-
ring til beste for helsetjenesten i Nord-Trøndelag. Både
Fylkeslegen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har så-
ledes mye å takke Ingrid for. 

Ingrid hadde stor faglig kunnskap innen sykepleiefaget
og helsevesenet. Den faglige innsikten klarte hun på ele-
gant måte å kombinere med sitt utpregede folkelige vett.
Derfor klarte Ingrid å oppnå en naturlig anerkjennelse
og respekt i alle nivå i helsetjenesten og helseforvalt-
ningen, det være seg i kommunene, spesialisthelsetje-
nesten, direktorat og departement. 
Ingrid var aldri av den oppfatning at motstand og ufor-
stand måtte møtes med motstand. Hun var levende opp-
tatt av å forstå og respektere andres valg, selv om disse
ikke nødvendigvis var de samme som sine egne. Derfor
så vi aldri at Ingrid fikk uvenner eller motstandere i sitt
arbeid.

I tillegg til å ha stor faglig kunnskap og menneskelig
kløkt, var Ingrid praktiker. Til tross for 15 år i helseby-
råkratiet var hun levende opptatt av den praktiske hver-
dagen i helsetjenesten. Derfor var det ikke rart at Ingrid
var den personen i avdelingen som ofte ble kontaktet av
praksisfelt og presse når vanskelige problemstillinger
måtte utdypes.   

Ingrid var det vi kan kalle et helt menneske, spill levende
og engasjert. Hun var en gledesspreder for oss andre i

avdelingen, – alltid i godt humør. Hun var utpreget po-
sitiv og sosialt anlagt. Vi skulle så absolutt unt Ingrid
fortsatt mange aktive år som pensjonist sammen med
sine nærmeste som hun var så utrolig glad i. Hennes
smittende latter og kjappe replikker vil enda i lang tid
henge fast i veggene i Statens hus. Vi har blitt ei lita men
stor dame fattigere i avdelinga. Vi lyser fred over en god
venn og kollega og lukker Ingrid inn i våre hjerter.

Kennet Ledang, kollega i Sosial-, helse- og barnevern-
avdelingen, hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag

Minneord
om helsesøster Ann Jorid Øfsti
Ann Jorid ble kreftsyk i februar i år. Hun kjente seg li-
kevel frisk og hadde som mål å leve best mulig med di-
agnosen – lenge. For oss som arbeidet sammen med hen-
ne her på helsestasjonen, var det akkurat slik vi opplev-
de henne helt fram til sommerferien begynte. Vi forsto
selvsagt at sykdommen var alvorlig selv om Ann Jorid
var slik hun stort sett pleide å være. Hun var delvis i ak-
tiv sykemelding, planla årets sommerferie og hvordan
kommende høst og år skulle bli. I april i år tok hun også
avsluttende eksamen i et toårig pedagogisk deltidsstu-
dium hun hadde deltatt på. Vi regna derfor med som
sikkert å treffe henne igjen etter at ferien var over. Men
slik gikk det ikke. Det var med sjokk og vantro vi fikk
beskjed om at Ann Jorid døde tirsdag 30. august.

Ann Jorid ble utdannet sykepleier i 1986 og tok videre-
utdanning til helsesøster i 1996/97. Hun arbeidet både
ved Aglo familiesenter, Tydal helsestasjon og i Stjørdal
bedriftshelsetjeneste før hun ble ansatt som helsesøster
ved Stjørdal helsestasjon i 2002. Her fikk hun ansvaret
for skolehelsetjenesten v/Ole Vig videregående skole.
Hun brant for de ungdommene som ikke hadde det så
bra og var like flink med guttene som jentene. Alle vir-
ket å ha lett for å ta kontakt med Ann Jorid. Hun var en-
gasjert, sprudlende, direkte, positiv, med pågangsmot,
og hadde gode administrative og samarbeidende egen-
skaper. Engasjementet var sterkt både i jobbsammen-
heng og privat; enten det dreide seg om røykfri skole,
sunn og god mat i skolekantina, røykekuttkurs for voks-
ne, humanetisk forbund, hytta, padling eller Gunnar,
Anja, Sverre og Helga. Hun var et oppkomme av gode
historier, med masse humør og en herlig latter. Ann Jo-
rid var også politisk engasjert i SV gjennom mange år.
Ofte hadde hun engasjerte innlegg i lokalavisa. De skap-
te som regel diskusjoner, ikke minst rundt bordet i lunsj-
pauser på jobb. I fjor høst fikk hun også et verv i helse-
søstergruppa i Nord-Trøndelag. 
På helsestasjonen merker vi tydelig at Ann Jorid er bor-
te, at ikke energibunten kommer inn døra – med farger,
kraft og latter. Vi vil savne henne dypt.
Våre tanker går til familien – og vi lyser fred over Ann
Jorids minne.

Kollegaene ved Stjørdal Helsestasjon
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Nye metoder i et moderne barne-
vern
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Tove Solvang Rian, helsesøster, Levanger
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: Nye metoder i et moderne barnevern.
Forfattere: Liv Schjelderup, Cecilie Omre og Edgar Mar-
tinsen (red)
Forlag: Fagbokforlaget 2005
286 sider Kr. 359
ISBN: 82-7674-979-8 

Boken er en lærebok rettet mot studenter på bachelor-
nivå og videreutdanning innen sosiale og pedagogiske
fag. Bokens forfattere er tilknyttet Universitetet i Sta-
vanger. Liv Schjelderup er sosiolog og førsteamanuen-
sis, Cecilie Omre er sosionom og universitetslektor og
Edgar Martinsen er dr.polit. i sosialt arbeid og første-
amanuensis. Forfatterne beskriver de nye metodene
som nå er på vei inn i barnevernet.

Helsesøster vil i sitt samarbeid med barnevernet gjen-
kjenne metodene. I denne boken er metodene samlet og
det er mulig  å få mer kunnskap om metodens faglige og
verdimessige forankring. Forfatterne beskriver bak-
grunnen til at metodene blir anbefalt, de gir oss en inn-
føring i metodens oppbygging og viser til forskning på
metoden. De gir også en kritisk vurdering av metoden
tilslutt. Forfatterne viser til metodenes målgruppe og til
erfaringer fra praktisk anvendelse.

Metodene er knyttet til  ressurs- og empowerment- tenk-
ning. Det fokuseres på familiens ressurser, mestrings-
muligheter og deltakelse. Metodene involverer barn og
familie på et tidlig tidspunkt i prosessen fra en melding
kommer inn til barnevernet og når tiltak settes inn. 

Boken beskriver flere metoder. Familieråd, meldings-
møte og Flipover- metoden er metoder som raskt invol-
verer og aktiviserer familien og andre i nettverket rundt
barnet og ungdommen. Webster-Stratton ”De utrolige
årene”, PMTO ”Parent Management Training” og MST
”Multisystemisk behandling” er  metoder som  krever
sertifisering. Metodene bygger alle på foreldrene som
den viktigste ressurs for barnet. Webster –Stratton er en
behandling av barn i alderen tre til åtte år med atferd-
forstyrrelser. Hensikten er å styrke og bedre foreldrenes 
oppdragelsesferdigheter, problemløsning og konflikt-
håndtering. PMTO  metoden er rettet mot barn mellom
4 og 12 år. Foreldrene skal gjennom et systematisk pro-
gram for å lære nye ferdigheter av håndtering av barnet
i hverdagen. MST metode retter seg mot ungdom  fra 12-
18 år med alvorlige atferdvansker. 

Helsesøster vil i sitt samarbeid med barnevernet ha nyt-
te av å bruke boken som en oppslagsbok  for å få kunn-
skap om de metodene barnevernet kan tilby. En svakhet
ved boken er at den i liten grad viser til hvordan barne-
vernet kan samarbeide med andre faggrupper i den en-

kelte metode. Metodene er godt teoretisk forankret, med
rikelig kildehenvisninger. 
Boken kan være tung å lese, men kapitlene om Webster-
Stratton, PMTO og MST kan anbefales som litteratur i
videreutdanningen som helsesøster.

DET RARE – jenter og seksualitet
gjennom 100 år
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Anita Erna Gjersvik Prestmo, helsesøster,
Innherred Samkommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: Det rare –  jenter og seksualitet gjennom
100 år.
Forfatter: Kari Telste
Forlag: Schibsted forlagene
127 sider Kr. 372,50
ISBN: 82–516–2129-1

Boken er skrevet på oppdrag fra Norske Kvinners Sani-
tetsforening. Den egner seg for dagens unge jenter og
jenter som har levd en stund. Kari Telste er dr. art. og et-
nolog og underviser i kulturhistorie ved Universitetet i
Oslo. Hun har arbeidet med temaer som kjærlighet og
seksualitet, samliv og ekteskap, ungdom og oppvekst i
et langt historisk perspektiv.

Boka omhandler jenters seksualitet gjennom 100 år. Da-
gens unge jenter fremstår som erfarne og kunnskapsri-
ke i forhold til sine formødre, men det viser seg at det
fortsatt er mange ting de er usikre på. Fra å være et tema
mer eller mindre tabubelagt for hundre år siden er sek-
sualundervisning blitt en viktig del av skole – og helse-
undervisningen. Det var strid om jenter i det hele tatt
skulle få seksualopplysning, og hva denne skulle inne-
holde. Jenter ble advart uten at de helt visste hva de ble
advart mot. Kropp og seksualitet ble hyllet inn i et hem-
melighetens slør, - omgitt av taushet og tabuer. Seksua-
litet hørte ekteskapet til. Gikk det ”galt” var det en skam.
Unge ugifte, gravide kvinner ble sett på som et sam-
funnsproblem. Prostitusjon var heller ikke uvanlig på
slutten av 1800 tallet, noe som medvirket til en opp-
blomstring av seksuelt overførbare sykdommer. 

”Det rare” beskriver hvordan jenter til ulike tider har
forholdt seg til moralske krav og forventninger. Tidli-
gere var sex hemmelig, farlig og forbudt. I dag oppfor-
dres jentene til å nyte sin seksualitet, lære sin kropp å
kjenne, samt sette grenser for seg selv og andre. Ung-
dom i dag har større handlefrihet enn tidligere, men de
blir også stilt overfor en rekke vanskelige valg. Det fin-
nes så mange handlingsalternativer, så mange mulighe-
ter. 

Boka er innom mange temaer, bl.a. seksualopplysning,
seksuell debut, prevensjon, abort, seksuell legning, ona-
ni, forplantningslære, menstruasjon, hygiene og kjønns-
rollemønster. Forfatteren veksler mellom fortid og nå-
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tid, slik at det er lett å trekke linjer og få en oversikt over
hvordan utviklingen har vært. Boka er krydret med il-
lustrasjoner, bilder, plansjer, sitater og utklipp fra gam-
le blader og bøker. Det er lett å kjenne seg igjen, og man
må trekke på smilebåndet både titt og ofte.
”Det rare” anbefales på det varmeste. 

Livet i familien
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Jorun Endresen Haukeli, Ledende helse-
søster Gran kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfatter: Jesper Juul
143 sider, uten illustrasjoner
Pedagogisk forum, Oslo 2005
ISBN 82-7391-119-5

”De viktigste verdiene i samliv og barneoppdragelse”,
heter det i bokas undertittel. Dermed stilles det allerede
på forsiden store forventninger til boka. Livet i familien
er den sjette boka fra den danske familieterapeuten Jes-
per Juul om barn og barneoppdragelse, og det er spen-
nende for ”fansen” hans om han kommer med noe nytt.
Innledningsvis skisserer forfatteren de store endringene
som er skjedd i dagens familier. De tidligere generasjo-
ners normer for samliv og barneoppdragelse kan ikke
uten videre taes i bruk. Det betyr at dagens foreldre har
behov for et nytt sett verdier de kan bygge samliv og
samspillet i familien på.
Jesper Juul opererer med fire sentrale verdier i familien:
1. LIKEVERD
At et forhold er likeverdig betyr at begge parters ønsker,
meninger og behov behandles med samme alvor. Dine
meninger er av verdi for fellesskapet, rett og slett fordi
du er du. Likeverd henviser til alle menneskers grunn-
leggende behov for å bli sett og hørt. Dette står i mot-
setning til gamle dagers patriarkalske familiemønstre,
der rangordningen var klar: Far øverst, så mor, så bar-
na. 
2. INTEGRITET
Familien er den viktigste arenaen for selvets og den per-
sonlige integritetens utvikling. Dette gjelder både barn
og voksne. I familien skal vi lære både evnen til å ta vare
på oss selv og evnen til empati. Barns personlige inte-
gritet blir krenket ved bruk av fysisk og psykisk vold og
oftest rett og slett ved utskjelling.  
3. AUTENSITET
Autensitet betyr ”ekthet”, evnen til å uttrykke seg tro-
verdig. Nær, varm kontakt er en viktig faktor mellom
voksne og mellom voksne og barn i en familie. Foreldre
må hjelpe barn til et godt selvbilde og en sunn selvfø-
lelse. Det gjør vi best ved å vise oss interessert i hvem de
er.
4. ANSVARLIGHET
Ansvar og ansvarlighet har i generasjoner vært en av fa-
miliens viktigste verdier. Psykologisk sett er det to ho-
vedgrunner til å prioritere utviklingen av personlig an-
svarlighet hos både voksne og barn. Dersom du ikke på-
tar deg ansvar for dine egne personlige grenser og be-
hov, kan du ikke forvente at andre gjør det.

Til slutt i boka poengterer Jesper Juul nødvendigheten
av at alle barn trenger voksent lederskap og at dette ikke
står i motsetning til de fire nevnte grunnverdiene. Der
barn må klare seg uten voksent lederskap, trives og ut-
vikler de seg dårlig. Lederskapet bør baseres på de sam-
me verdiene som gjelder for forholdet mellom voksne.  
Livet i familien er en lettfattelig bok. Den kan trygt an-
befales til foreldre flest som inspirasjon for livet i eget
hjem. Juul anvender et vell av praktiske og gjenkjenn-
bare eksempler fra hverdagen. Dermed er det ikke bare
de teoretisk interesserte som har utbytte av lesningen.
Samtidig er innholdet så godt faglig fundert at også yr-
kesgrupper som arbeider med familier og barn vil ha
stort utbytte av lesningen. Det er ikke alltid slik at store
og vanskelige ord gjør en klokest. Det livsnære språket
kan ofte være best også for ”ekspertene”. Her har Juul
noe å lære oss i selve formidlingsformen. Hva med litt
høytlesning for foreldregruppa på helsestasjonen?
Innholder boka noe nytt? Neppe. Det er vel helst formen
og sammenstillingen av erfaring som gjør boka så les-
verdig. 
Måtte den leses av mange – av leg og lærd!

Tilbakeblikk på helsesøster-
tjenesten
Anna Oden Trollvik
var en av de første
som tok helsesøster-
utdanningen, og har
jobbet som helsesøs-
ter helt frem til 1990.
Hun har skrevet en
bok om helsesøster-
historien gjennom
sine erfaringer som
helsesøster i Ringsa-
ker kommune fra
1948. Daværende
fylkeslege, Hans
Petter Schønsby
skrev om boken:
”Denne lille boken
burde leses av alle
helsesøstre og sam-
funnsmedisinsk
interesserte, og utdanningsinstitusjonene burde bruke
den fordi den på sin beskjedne måte forteller noe om
hvordan folkehelsa ble bygd opp etter krigen.”

Boken er finansiert av Faggruppen av Helsesøstre i Hed-
mark og kan bestilles hos: 
cecilie@dangmann.com 
for kroner 75,– + porto.
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2005
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: reidun.fagervik@bna.oslo.kommune.no

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 20 16 95 e-post: toruste@online.no
mobil: 48 21 76 35 e-post: torunn.stenstad@lorenskog.kommune.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  e-post: cecilie.dangmann@stange.kommune.no  

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

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 Anne Grete Gundersen Teglverksveien 14 4632 Kristiansand
tlf. priv: 38 04 70 47 arb: 38 10 23 10/15
mobil: 95 12 10 49
e-post: anne.grete.gundersen@kristiansand.kommune.no 

ROGALAND: 187 Nina Hurlen Melstveit Myklabergveien 11 4314 Sandnes
tlf.priv: 51 63 02 38 arb: 51 91 22 87
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 Kirsten Kamark Ingemann Torpsv. 100 7040 Trondheim
tlf. priv: 73 92 30 90 arb: 72 54 30 75
e-post: kirsten.kamark@trondheim.kommune.no 

NORD-TRØNDELAG: 85 Marianne Vollen Westerhus Haugvn. 13 7715 Steinkjær
tlf. priv: 74 16 70 18 arb: 74 16 91 81
mobil: 45 60 85 25 e-post: mariannevw@c2i.net 

NORDLAND: 122 Bjarne Jota Hamndalsvn. 5 B 8550 Lødingen
tlf. priv: 76 93 18 66 arb: 76 98 66 60
e-post: bjarne.jota@lodingen.nhn.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

Nov. 2005:          2321 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!

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, som har videreutdanning som helse-
søster, er sykepleier knyttet til fagområdet, samt sykepleiere under utdanning som hel-
sesøster.

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

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND




