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Redaksjonskomiteen kommer denne gangen fra Oppland. Oppland er et
stort fylke med Bjorli og Harestua som to ytterpunkt, og ikke minst et fyl-
ke med mange dialekter. Redaksjonen er sammensatt av representanter fra
Nord-, Midt- og Sør-Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland,  Nordre- og Søn-
dre Land og Gjøvik. Vi er glade og stolte over å kunne bidra med utgi-
velsen av  jubileumsnummeret, som bl.a. inneholder jubileumsstoff og 
aktuelle saker fra Oppland. 

Redaksjonskomiteen ønsker alle helsesøstre tillykke med jubileumsåret og
en riktig GOD SOMMER!
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LaH – styrets sammensetning 2005 

LEDER: Astrid Grydeland Ersvik jobb: tlf. 71 58 63 60/66 fax: 71 58 63 70
Sjursvikveien 36 priv: tlf. 71 67 00 63 mobil: 98 85 34 96
6507 Kristiansund E-post priv: astrid.grydeland@bluezone.no

E-post arb: astrid.ersvik@kristiansund.kommune.no

NESTLEDER: Anita Skjellerud Jobb: tlf. 61 12 13 00
Øvre Smedbyvei 15 Priv.: tlf. 61 11 82 78 Mobil: 90 20 29 47
2870 Dokka E-post priv: anita.skjellerud@sensewave.com

E-post jobb: a.skjellerud@etnedal.kommune.no

KASSERER: Unni Tranaas Vannebo jobb: tlf. 74 28 64 00
7856 Jøa priv: tlf. 74 28 69 42 mobil: 91 33 46 22

E-post  priv: unnitv@online.no                                                
E-post arb: unni.tranaas.vannebo@fosnes.kommune.no

STYREMEDLEMMER: Kjerstin Møllebakken jobb: tlf. 78 97 76 70/77
Porsveien 14 priv: tlf. 78 99 25 92 mobil: 95 15 46 70
9912 Hesseng E-post priv: kjerstin.moellebakken@c2i.net

E-post arb:
kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

Reidun Fagervik Jobb: tlf. 23392172
Setervollveien 5 Priv.: tlf. 22153027 Mobil: 41 54 58 31
0496 Oslo E-post priv: finn.fagervik@eunet.no

E-post jobb: reidun.fagervik@bna.oslo.kommune.no

VARAMEDLEMMER 
– i rekkefølge: Sonja Edvardsen Jobb: tlf. 75721613

Spildervika 14 Priv.: tlf. 75754764 Mobil: 90 13 59 19
8150 Ørnes E-post priv: andreedv@start.no

E-post jobb: sonja.edvardsen@meloy.kommune.no

Marianne Vollen Westerhus Jobb: tlf. 74169181
Haugvn.13 Priv.: tlf. 74167018 Mobil: 45608525
7715 Steinkjer E-post priv: mariannevw@c2i.net

E-post jobb: marianne.vollen.westerhus@
steinkjer.kommune.no

Kari Esaiassen Jobb: tlf. 57722130
Grovefossen 24, Priv.: tlf. 57822347 Mobil: 90938796
6800 Førde E-post priv: oroti@online.no

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



Kjære helsesøstre!

Jeg vil starte med å takke arrangementskomiteen i
Oslo og Akershus for en flott gjennomført jubileums-
kongress i Oslo! Over 500 helsesøstre fra hele landet
var samlet til tre tettpakkede dager, med faglig, sosialt
og kulturelt mangfold. Det ble virkelig en verdig og fin
feiring av at NSFs største og eldste faggruppe fylte 50
år.

På generalforsamlingen ble jeg valgt til ny leder av
LaH for de neste to årene. Som jeg uttrykte det i min
tale etter valget, er det med ydmykhet, spenning og
positiv forventning jeg tar fatt på vervet. Det føles
unektelig som å ”hoppe etter Wirkola” å ta over etter
Bodil. Gjennom fire år har hun utrettelig jobbet for
Landsgruppens over 2300 medlemmer, og brukt langt
mer tid enn det 40 % stillingen som leder av LaH ut-
gjør på papiret. Alle gode ord, gaver og hilsner til hen-
ne under kongressen var vel fortjente!
En stor takk også til Kari Glavin som gikk ut av styret
etter fire år. Kari har vært et faglig oppkomme, alltid
reflektert og i stand til å stille de krevende spørsmå-
lene som får oss andre til å stoppe opp og tenke en
gang til.

Jeg gleder meg nå til å videreutvikle LaH i samar-
beid med det øvrige styret, faggruppelederne og alle
dere helsesøstre ute i kommunene. Det nye styret har
medlemmer fra hele landet, noe jeg mener er en klar
styrke for å avspeile bredden i vår helsesøsterhverdag.
Noen er helt nye i styresammenheng, mens andre har
noen års fartstid. Vi har ulike fagområder vi jobber
innenfor og vet mye om, og summen tror jeg blir bra!

Siden jeg var ferdig utdannet helsesøster fra Helse-
søsterhøgskolen i Trondheim i 1988,  har jeg jobbet i
Kristiansund kommune, både med helsestasjon,  skole-
helsetjeneste i grunnskolen og helsestasjon for ung-
dom. De siste årene har jeg jobbet spesielt med fagle-
delse, smittevern og reisemedisin, og har vært sjefhel-
sesøster og faglig koordinator de siste fem årene. Jeg
har tatt videreutdanning i veilednings- og konsulta-
sjonsmetodikk og er klinisk spesialist i sykepleie.
Jeg er talsperson for barn  og nemndsmedlem i fylkes-
nemnda for sosiale saker i Møre og Romsdal, samt
talsperson og sakkyndig medlem i Tingretten i om-
sorgsovertakelsessaker.

Jeg er medlem i styringsgruppa for helsesøsterut-
danningen i Ålesund. Jeg har vært styremedlem i LaH
siden 2001, det siste året har jeg vært nestleder. 

I og med at jeg er bosatt og fortsatt har en jobb som
sjefhelsesøster i Kristiansund, vil jeg måtte legge opp
mitt arbeid på en noe annen måte enn hva Bodil har
hatt anledning til. Det går riktignok fort å fly fra Kris-
tiansund til Oslo, men det koster. Derfor er det positivt
for LaH at vi har to styremedlemmer som bor på Øst-
landet, og som kan delta på enkelte møter i Oslo i ste-
det for meg. Jeg ønsker også fortsatt å bruke andre kol-
leger enn de i styret til å representere LaH i ulike
sammenhenger. På den måten får vi nyttiggjort oss
den kompetansen som finnes blant helsesøstrene, og
forhåpentligvis økt engasjementet blant flere!
Årets valgkomite hadde en stri jobb med å skaffe kan-
didater til styret. Det sittende styret og faggruppele-
derne har derfor en utfordring fram til neste valg med
å få fram hvor givende og lærerikt det er å sitte i styret
og ha mulighet til å påvirke LaH og helsesøstrenes vei
videre de neste årene.

En av de viktigste oppgavene vil være å sikre helse-
søster en sentral rolle i den framtidige helsetjenesten i
kommunen. Helsesøster skal fortsatt være den som er
barn og foreldres talerør for god helse, trivsel og livs-
kvalitet. Vår tjeneste må styrkes og utvikles gjennom
opprettelse av fagutviklings- og forskningssenter for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, på lik linje med
regionsentrene for barne-, ungdoms- og familieetaten
og regionsentrene for barne- og ungdomspsykiatrien.
Myndighetene må se at det lønner seg å satse på den
kompetansen helsesøstre besitter, framfor utelukkende
å satse på tilførsel av annen kompetanse utenfra!

Selv har vi en utfordring i å bli dyktigere på å skrift-
liggjøre og publisere den kunnskapen vi innehar – få
andre gjør det for oss! I så måte er Helsesøstre et ut-
merket fora for å dele vår kunnskap med andre. På ge-
neralforsamlingen ble det en viss debatt om det å ha
skiftende redaksjoner. I likhet med det øvrige styret,
mener jeg det er en klar styrke for vårt medlemsblad,
og gir en unik mulighet til å få fram bredden i vårt ar-
beid. Det innebærer læring for de ulike redaksjonene,
men selvfølgelig også mye arbeid en periode!
Denne gangen er det Oppland som har hatt arbeidet
med å lage bladet, og det har de gjort på en utmerket
måte. En stor takk til redaksjonen for godt arbeid med
jubileumsnummeret!

God sommer ønskes dere alle!
Hilsen Astrid Elisabeth
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik



Kjære helsesøstre
Fire spennende, innholdsrike år som leder av NSFs
LaH er over. Å få avslutte denne ”karrieren” med
et jubileum og en fantastisk jubileumskongress var
bare en helt utrolig stor opplevelse! Det ser dere sik-
kert også ut fra referater og bilder fra kongressen i
dette nummeret av Helsesøstre.
Jeg har hatt fire lærerike og innholdsrike år. Opp-
gaven som leder av den største faggruppen i NSF
er både mangfoldig og variert. Vi har mange kon-
takter, både med medlemmer, fylker, NSF sentralt
og andre organisasjoner og samarbeidspartnere.
At barn og unge er et satsingsområde merkes på
stor mediaomtale, mens i kommunene opplever vi
vel at denne satsingen ikke er like tydelig. Kom-
munenes satsing på forebygging og på barn og
unge har vært et tema som har opptatt oss mye de
siste årene.

I løpet av disse fire årene i LaH har jeg fått nye kon-
takter og venner, jeg har fått være med på å påvir-

ke en utvikling, og jeg har fått rask tilgang på ak-
tuell informasjon. Dette har vært berikende og
spennende. Jeg har vært stolt av å representere en
organisasjon som nyter stor respekt også utenfor
egne rekker.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Lah –styrets
dyktige helsesøstre som jeg har hatt gleden av å
samarbeide nært med og jeg vil takke alle dere en-
gasjerte helsesøstre som har kommet med innspill
i saker vi på ulike måter har måttet uttale oss om..
Til slutt vil jeg takke arrangørkorpset fra faggrup-
pene i Oslo og Akershus for et nært, inspirerende
og godt samarbeid i forbindelse med planlegging
og gjennomføring av Jubileumskongressen.

Det er godt å kunne gi ”stafettpinnen” videre til As-
trid, og jeg ønsker henne lykke til med alle de inter-
essante oppgavene som ligger foran det nyvalgte
styret.
Lykke til til dere, og tusen takk for meg!

Hilsen Bodil
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Hilsen fra avtroppende leder

Takk for innsatsen!
Kari Glavin går ut av LaH-styret etter fem
travle år.
Hun har i disse årene bidratt med stor fag-
lige kompetanse. Hun er en stor kunn-
skapskilde, noe som har vært meget nyttig
i saker LaH har uttalt seg om. Kari har en
oversikt over arbeidsfeltet vårt som er helt
unikt, hun er klar i sine meninger og det er
utrolig godt å samarbeide med noen som er
så tydelig på hva hun mener som det Kari
er. Et ekstra pluss for Landsgruppen har det
vært at Kari i tillegg var leder for Utvik-
lingssenteret for helsestasjons- og skolehel-
setjenesten i Oslo, der vi hadde en rik kilde
til kunnskap og kompetanse.

Tusen takk for ditt store engasjement og for
et spennende samarbeid i LaH-styret, Kari!

Hilsen Bodil

Vår landsleder gjennom fire år ønsker velkommen til jubi-
leumskongress 2005 i Oslo.
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I50 år har landsgruppen av helsesøstre vært
en viktig del av Norsk Sykepleierforbund.
Med 2300 medlemmer er dere ikke bare den

største faggruppen i Norsk Sykepleierforbund.
Dere er også en gruppe med stort vekstpoten-
sial! 

Utfordringene innen det helsefremmende og
forebyggende arbeidet står i kø. Det er bred po-
litisk enighet om å satse på forebygging av hel-
seskade og sykdom både Norge og resten av
Europa. Helsetilstanden blant ungdom ser ut
til å være i negativ utvikling. Det er en økning
av antallet barn og unge med astma og allergi
problemer, overvekt, dårlige kostvaner, spise-
forstyrrelser, hodepine, depresjoner, stress og
psykiske belastninger som mobbing og vold.
Helseplager knyttet til økte krav og forvent-
ninger, ustabile oppvektsvilkår, kulturelle, so-
siale og økonomisk forhold øker. For å få bukt
med disse problemene, er forebyggende arbeid
det viktigste. 

Helsesøstrene har en unik kompetanse og er
avgjørende bidragsytere for å styrke folke-
helsen. For å forebygge sykdom og helseskade
og oppdage avvik hos barn og unge, kreves
omfattende helsefaglig kunnskap om sykdom
og normal utvikling. Her kommer aktører som
ikke har helsesøsters helsefaglige fundament
og kompetanse til kort.

Utfordringen fremover blir å beskrive og do-
kumenterer behovet for de helsetjenestene
dere yter. Dessverre ser vi et press på å skjære
ned på så vel helsestasjon som skolehelsetje-
neste. Det er uforenelig med ambisjonen om et
sunnere Norge! 

Selv om hver og en av oss har et ansvar for egen
helse, må det offentlige helsevesenet bidra med
kompetanse, kunnskap og tilgjengelighet. Ver-
ken risikofaktorene for sykdom eller evnen til
å ta vare på sin egen helse er jevnt fordelt. Der-
for må det sikres at den enkelte kan ta infor-

merte valg, og at
svake og utsatte
grupper ivaretas
og følges opp. 

Helsesøstrenes
helsestasjonsvirk-
somhet, skolehel-
setjeneste og ungdomshelsearbeid tilfredsstil-
ler i stor grad barn og unges behov for et til-
gjengelig lavterskeltilbud. Undersøkelser viser
at ungdom synes det er lettere å oppsøke hel-
sestasjon for ungdom enn et vanlig legekontor.
En oppslutning på nærmere 100% ved helse-
stasjoner for barn bekrefter også at småbarns-
foreldre får et godt og tilpasset tilbud. 

For Norsk Sykepleierforbund er det viktig at
helsesøstrenes unike mulighet til å påse at barn
og unges behov for helsetjenester blir ivaretatt
og ikke forringes! Derfor har vi nedsatt en
arbeidsgruppe som i disse dager forbereder en
søknad til myndighetene om spesialistgod-
kjenning for helsesøstrene. Det vil bidra til å ty-
deliggjøre deres ansvar, funksjon og plass i hel-
setjenesten. 

Samtidig jobber vi kontinuerlig, blant annet i
forbindelse med statsbudsjettet, for å sikre at
helsestasjon og skolehelsetjenesten fortsatt
skal utvikles som viktige arenaer i det fore-
byggende helsearbeidet. For at dette skal lyk-
kes, må flere helsesøsterårsverk opprettes.
Dessuten må midlene til skolehelsetjenesten
øremerkes for å unngå at det forebyggende ar-
beidet blir en salderingspost i kommuner med
trange budsjetter!

Lykke til med jubileumsfeiringen og et viktig
og samfunnsnyttig og sykepleiefaglig arbeid!

Bente G. H. Slaatten
forbundsleder

GGGGrrrraaaattttuuuulllleeeerrrreeeerrrr    mmmmeeeedddd    55550000----åååårrrrssss    jjjjuuuubbbbiiii lllleeeeuuuummmm!!!!



Helsesøstrenes virke for å bedre barn og unges helse
gjennom et halvt århundre er sentralt i arbeidet for fol-
kehelsen i Norge. Vi er glade for å overbringe en hilsen
ved denne anledningen.
Helsesøstrenes bidrag gjennom oppsøkende arbeid,

veiledning om ernæring og hygiene og forebygging av
smittsomme sykdommer står det stor respekt av.
Mange er kanskje ikke klar over at N.K.S. startet helse-
stasjonsvirksomheten i 1914 i Norge. Den første var en
kontrollstasjon for spebarn i Oslo, og ble etterfulgt av
mange hundre helsestasjoner som omfattet alt fra kon-
troll av gravide til forebyggende helsearbeid. Men
allerede i 1898 startet den første sykepleieskolen i
Oslo. Mange sanitetssøstre virket som helsesøstre og
var forløpere til dagens helsesøstre. 

På denne måten har Helsesøstrene og sanitetskvin-
nene nære historiske relasjoner. Fra 1920-årene og
frem til 1972 var svært mange helsesøstre ansatt ved
N.K.S. sine  helsestasjoner. Helsestasjonene var en are-
na hvor folk møttes og mange opplysningskampanjer
ble satt i gang. Arbeidet som ble utført her hadde der-
for stor betydning for folkehelsen i Norge. 

Da lov om helsestasjoner ble vedtatt i 1972 drev de
frivillige organisasjonene over 1200 helsestasjoner, og
N.K.S. hadde 615 av dem. Her ble det utført kontroll
og vaksinasjon, råd om kosthold, stell og oppdragelse.
I tillegg drev mange sanitetsforeninger med svanger-
skapskurs og svangerskapsgymnastikk. Mange for-
eninger laget også etter hvert ”pappakurs”. Kamp mot
kjønnssykdommer og prevensjonsveiledning har også

vært en del av dette arbeidet.  
Helsesøstrene ønsker i dag å prioritere barn og 

unges mentale helse, et område som også er viktig for
N.K.S.  Lokal tilknytning er viktig for å få gjennomført
disse målene. Helsesøstrenes arbeid for å nå ut til ung-
dom skaper trygghet, og deres tilstedeværelse på sko-
lene er svært viktig både i forhold til rådgivning og for
skape tillit til skolehelsetjenester. Helsesøstene er en
institusjon det er viktig å bevare. Forutsigbare tilbud
for ungdom er avgjørende for å forebygge og for å ska-
pe relasjoner over tid.

Vi gratulerer så mye med 50-årsjubileet!
Med vennlig hilsen

Sølvi Lundgaard, Organisasjonsleder
Norske Kvinners Sanitetsforening

– Nasjonalforeningen for folkehelsen gratulerer NSFs
landsgruppe av Helsesøstre med 50-årsjubiléet, sier
generalsekretær Vidar G. Wilberg. – Helsesøstrenes ar-
beid er av uvurderlig betydning for foreldre og barn i
Norge. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er stolt over å ha
vært blant de organisasjoner som svært tidlig tok initi-
ativet til forebyggende arbeid blant barn og unge. I
1913 fremmet Nasjonalforeningen forslag om at det
burde opprettes hjelpestasjoner i landdistriktene for å
komme tuberkuløse og deres familier til hjelp. Den

gangen var tuberkulosen
en folkesykdom som
hvert år tok livet av over 
6 000 mennesker i Norge,
ofte barn og unge. Nasjo-
nalforeningen presset
blant annet hardt på for å
få myndighetene til å sette
i gang obligatoriske skole-
barnundersøkelser. I løpet
av en tiårsperiode fra 1924
til 1934 hadde 610 av lan-
dets 750 kommuner inn-

ført slike skolebarnundersøkelser. Helsesøstrene har
fremdeles en sentral og viktig oppgave i det forebyg-
gende tuberkulosearbeidet i landets kommuner.

Senere, mot slutten av 1930-tallet ble Nasjonalfor-
eningen sterkt engasjert i opprettelse og drift av helse-
stasjoner. På midten av 1960-tallet drev Nasjonalfor-
eningen hele 430 helsestasjoner, noe som tilsvarte om-
trent en tredjedel av alle landets helsestasjoner. Nasjo-
nalforeningens helselag brukte hvert år ca. 250 000
kroner av sine innsamlede midler til dette arbeidet, et
meget betydelig beløp på den tiden.  Helselagene løn-
net lege og helsesøster og stilte selv opp med ubetalt,
ufaglært arbeidskraft til de praktiske gjøremålene. Det
var liv og aktivitet, og ikke minst en kontaktskapende
atmosfære som preget virksomheten. 

Etter at ”Lov om helsestasjoner” ble vedtatt i 1974
ble det slutt på de frivillige organisasjonenes innsats i
dette arbeidet, helsestasjonene hadde blitt et offentlig
ansvar. Helsesøstrenes oppgaver har også utviklet seg
sterkt i disse årene. Nasjonalforeningen for folkehelsen
ønsker lykke til med nye utfordringer til beste for for-
eldre og barns fysiske og mentale helse!

Vidar G. Wilberg, generalsekretær

Gratulasjoner fra Norske Kvinners
Sanitetsforening!

Generalsekretær Vidar G.
Wilberg, Nasjonalforeningen
for folkehelsen.

Gratulerer med 50-års jubiléet!
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Rundt 500 helsesøstre, inviterte gjester, utstillere og
foredragsholdere ønsket å være med og markere at
Norsk sykepleierforbunds største og eldste faggruppe,
fylte 50 år.
Oslo bød på både sol, regn og den velkjente Kollentå-
ka, men programmet var så tettpakket at få rakk å nyte
eller ergre seg over været.
Med så mange deltakere, var arrangementet en logis-
tisk utfordring både for arrangørkomiteen og hotellet,
men med få unntak gikk dette svært bra.
Arrangementskomiteen hadde gjort en kjempejobb og
fortjener en stor takk! 

Vi fikk et godt, faglig program med mange tankevek-
kende og nyttige innlegg. Den historiske komiteen
hadde også gjort en utmerket jobb. Vi fikk foredrag om
hvordan det var å være helsesøster og aktiv i LaH for
noen tiår tilbake, og vi fikk se en nylaget film om hel-
sesøsteryrket før og nå.

Det var allsidig kultur med sang, dans, klokkespill,
elevteater og ikke minst ble forestillingen om Edit Piaf
på Det norske teateret en stor opplevelse for de som
hadde gleden av å være med på den. Før teateret var
det mottakelse i Oslo Rådhus, hvor ordfører Per Ditlef
Simonsen ønsket oss alle velkomne og understreket
den betydning forebyggende helsearbeid har.

På selve bursdagen 25. mai, var det festmiddag med
rundt 400 deltakere. Det var mange taler med velfor-
tjente godord, gaver og blomster både til LaH og ikke
minst til avtroppende leder Bodil Erdal.
Konferansierene Øystein Bache og Rune Gokstad sør-
get for at vi fikk trimmet lattermusklene og forlenget
livet med både ett og to år! God mat og drikke og fest-
pyntede deltagere ga god stemning ved bordene.

Generalforsamlingen tok en time lenger tid enn opp-
satt, men vi kom i havn med nyvalgt styre og vedtatt
handlingsplan og budsjett for kommende år. Faggrup-
pelederkonferansen var viet erfaringsutveksling fyl-
kene imellom.
Under avslutningen av kongressen fikk vi se en hygge-
lig film med barns syn på oss helsesøstre, og ble ønsket
velkomne til neste års kongress i Sarpsborg.
Alle dro forhåpentligvis hjem fornøyde, inspirerte, ful-
le av inntrykk og rede til å ta fatt på nye tiår som akti-
ve medlemmer i Landsgruppen av helsesøstre!

Astrid Grydeland Ersvik
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Verdig jubileumskongress på Holmenkol-
len Park Hotel Rica i Oslo 25.–27. mai 

Noen av våre nordiske gjester; fra Danmark og Færøyene.
Sveriges Stefan Nilsson var også tilstede ved kongressen..

Fra mottakelsen
i Oslo Rådhus.
Bodil Erdal i
hyggelig pas-
siar med 
verten; ordfører
Per Ditlef 
Simonsen.

To eldre herrer (Øystein Bache og Rune Gokstad) med teori
om å leve livet baklengs, og historier om  helsepersonell  i
festlig lag.
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Leder Astrid Grydeland Ersvik, 43 år. Sjefhelsesøster
og faglig koordinator i Kristiansund kommune. Hel-
sesøsterhøgskolen i 1988. Jobbet som helsesøster si-
den 1986, hovedsaklig innenfor skolehelsetjeneste,
helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor og
smittevern. De siste fem årene med fagledelse. Styre-
medlem i LaH siden 2001, nestleder siden 2004.
Nærmere presentasjon finner du i lederen. Medlem i
gruppen i NSF/LaH som arbeider med spesialist-
godkjenning for helsesøstre.
Ønsker å bidra til opprettelse av regionale utvik-
lingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
til fag- og metodeutvikling, til styrket fagidentitet,
gjøre LaH og helsesøstre mer synlige og hørbare i den
offentlige debatten om barns oppvekst og oppvekst-
vilkår, og være pådriver for videre- og etterutdan-
ningstilbud og veiledning for helsesøstre.

Nestleder Anita Skjellerud, 40 år. Helsesøster 1/le-
dende helsesøster i Etnedal. Helsesøsterhøgskolen i
1995. Har vært tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og fyl-
kesstyremedlem i NSF i mange år. Var leder av fag-
gruppa for helsesøstre i Oppland i 2 år, dessuten med-
lem og leder av lokalt fagråd i Oppland.
1. vara til styret i LaH siden 2004. Opptatt av å tale de
små kommunenes sak i LaH, arbeide for å opprett-
holde ledende helsesøstertittelen, sikre god lønnsut-
vikling, fagutvikling, synliggjøring og markedsføring
av helsesøstre på en positiv måte og jobbe for at fore-
byggende helsearbeid får en større og mer synlig
plass i NSFs politikk.

Kasserer Unni Tranaas Vannebo, 49 år. Helsesøster i
Fosnes kommune siden 1980 og medarbeider i Tidlig
Intervensjon. Helsesøsterhøgskolen i 1988. Faggrup-
peleder i Nord Trøndelag fra 1995-2001. Kasserer i
LaH siden 1999. Marte Meo-veileder. Videreutdan-
ning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk, samt
2. avd.spesialpedagogikk. Opptatt av kvalitetssikring
av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fag- og kom-
petanseutvikling, tidlig intervensjon, tverrfaglig
samarbeid, veiledning for helsesøstre, benytte forsk-
ningsbasert kunnskap i helsesøsters arbeid og nor-
disk samarbeid.

Styremedlem Reidun Fagervik, 50 år. Helsesøster i
Nordre Aker, Oslo siden januar 99. Helsesøsterhøg-
skolen i 98. Har arbeidet på helsestasjon og nå som
helsesøster i skolehelsetjeneste, barn og ungdom.
Videreutdanning i administrasjon og ledelse, veiled-
ning og er klinisk spesialist som helsesøster. Har tatt
ICDP kurs. Styremedlem i Faggruppen av helsesøs-
tre i Oslo siden 99 og de siste 4 år som leder. Opptatt
av fag- og kompetanseutvikling, tverrfaglig samar-
beide, veiledning til helsesøstre, arbeidsmiljø og kva-
litetssikring av skolehelsetjenesten. 

Styremedlem Kjerstin Møllebakken, 42 år. Helse-
søster på Kirkenes helsestasjon. Helsesøster siden 91.
Har arbeidet innen helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten samt helsestasjon for ungdom. De siste årene
arbeidet i skolehelsetjenesten i videregående skole og
leder for helsestasjon for ungdom. Styremedlem i
LaH siden 2003. Opptatt av å synliggjøre helsesøsters
rolle i skolehelsetjenesten i videregående skole. Vi må
være synlige og tydelige på fag. Jobbe for at ung-
domshelse, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ikke
blir oppgaver lagt til fastlegene. Ønsker å bidra til
gode tverrfaglige samarbeidssystem og metoder.

1. varamedlem Sonja Edvardsen, 46 år. Ledende hel-
sesøster/enhetsleder helse i Meløy kommune. Helse-
søsterhøgskolen, deltid 1994–1996. Jobbet som helse-
søster siden 1991, ledende helsesøster fra 1995 og sis-
te 2 år også leder for jordmor- og psykiatritjenesten.
Deltatt i NSF`s lokalgruppe og styremedlem i LaH
Nordland fra 2004. Interesse for politikk, kommune-
styrerepresentant og erfaringer fra ulike politiske ut-
valg. Opptatt av fag- og metodeutvikling for å sikre
kvalitet og effektivitet i helsesøstertjenesten. Fokus på
tverrfaglig samarbeid, veiledning og arbeide for å
styrke foreldrenettverket / foreldrerollen i helse-
fremmende arbeid. Vektlegge det helsefremmende og
forebyggende arbeidet innen “Opptrappingsplanen
for psykisk helse”.

2. varamedlem Marianne Vollen Westerhus, 42 år.
Helsesøsterhøgskolen i 91. Arbeidet 11 år som helse-
søster. Nå enhetsleder for Tjenesteenhet forebyg-
gende, habiliterende og helsefremmende arbeid i
Steinkjer kommune. Nestleder i faggruppen i Nord-
Trøndelag fra 97 til 2000, nå leder siden 2002. Medlem
i gruppen i NSF/LaH som arbeider med spesialist-
godkjenning for helsesøstre.
Opptatt av at LaH skal arbeide for helsesøster som
fagprofesjon i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og
deres familier, og hvordan vi skal bevare generalisten
samtidig med behovet for økt spesialisering. Etterut-
danningskurs med studiepoeng er viktig. Kvalitets-
sikring, prosedyrer og dokumentasjon av det arbei-
det vi gjør.

3. varamedlem Kari Esaiassen, 48 år. Helsesøster-
høgskolen i 85, arbeidet som helsesøster siden det. Nå
helsesøster i Førde kommune, med oppgaver både
innenfor helsestasjon, skolehelsetjenesten og helse-
stasjon for ungdom. Leder i faggruppen i Sogn og
Fjordane fra 2000–2004, som arrangerte kongress i 04.
Er engasjert i bredden av helsesøsterarbeidet, og øn-
sker for LaH å prioritere jobbing i forhold til den ved-
tatte handlingsplanen. Utfordrende å se helsesøsters
funksjon både lokalt og gjennom organisasjonsar-
beid.

Kort om det nyvalgte styret i LaH



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

Astrid Brækken, tidl. undervis-
ningsleder ved Helsesøster-
utdanningen i Sør-Trøndelag

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

”I denne stund fødes en ny profesjon her i landet”, ut-
talte helsedirektør Karl Evang da han den 20. januar
1947 åpnet Statens  Helsesøsterskole på Sophies Minde
i Oslo.
25 studenter møtte frem til 4 måneders teoretisk
undervisning og  2 måneders praksis.

En kan stille seg spørsmål om denne profesjonens opp-
gaver også var av nyere dato, men må erkjenne at
oppgavene og interessen for sammenheng mellom fol-
kehelse og levekår strekker seg langt tilbake i tid. 

Vi har nylig feiret et 400 års jubileum for den offentlig
helsetjenesten her i landet. Selv om vi  finner helsetil-
tak allerede fra den eldste Gulatingsloven  som ble
vedtatt på tinget i det 11. århundre, mener mange at
1603 markerte starten på det man i vår tid kaller den
offentlig helsetjenesten.

Sunnhetsloven av 1860  fastslo også viktigheten av
forebyggende medisin.
Vi vet  at  Diakonissehuset startet  landets første syke-
pleierskole i 1886, og der tok man sikte på  at syke-
pleiere under epidemier også skulle arbeide utenfor
sykehus.

Etter hvert kom frivillige organisasjoner inn i bildet,
som så det som sin oppgave å utdanne sykepleiere,
blant annet ”Nasjonalforeningen mot tuberkulosen for
folkehelsen”.
En vesentlig del av studieplanen ved denne skolen var
rettet mot forebyggende helsearbeid. Mange syke-
pleiere ble ansatt av lokale tuberkuloseforeninger for å
ta seg av både hjemmesykepleien og  forebyggende ar-
beid i distriktet.

I forlengelsen av  den medisinske utvikling sprang det
også frem et behov for spesialisering i helsevesenet ge-
nerelt.

Sykepleierskeforbundet  krevde at all spesialisering
innen sykepleie skulle skje på grunnlag av treårig
grunnutdanning.

Helsedirektør Evang utarbeidet i 1937 en plan for det
forebyggende  helsearbeid. Blant de oppgaver som ble
nevnt i første rekke var opprettelsen av en skole for ut-
dannelse av helsesøstre.

De tre store humanitære organisasjonene gikk sammen
om å foreslå en  helsesøsterutdanning bygd på forkor-
tet  sykepleierutdanning, etter amerikansk mønster.
NSF avviste  ethvert samarbeid og viste til prinsippet
om tre års grunnutdanning.

Striden sto nå om hvem som skulle ta hånd om utdan-
ningen; Sykepleierskeforbundet eller de humanitære
organisasjonene. Etter hvert dreide spørsmålet seg
også om hvem som skulle få helsesøsterstillingene:
jordmødre eller sykepleiere.
NSF holdt fast ved sitt eget utdanningstilbud. Helse-
søsterutdanningen skulle bygge på grunnutdanning.
Myndighetene ville bygge videre på helsesøsterutdan-
ningen i regi av de humanitære organisasjoner. For-
bundet protesterte og saken ble utsatt. 
Jordmødrene var en selvstendig yrkesgruppe med
egen utdanning. Yrkesgruppa var på denne tiden truet
av underbeskjeftigelse bl.a. fordi fødselstallet gikk ned.
Det var en av grunnene til at myndighetene  ville gi
jordmødrene formell adgang til å utføre helsesøsterar-
beid.

Sykepleierskeforbundet forsvarte egne interesser og
protesterte. Sykepleiersker med helsesøsterutdanning
var best skikket  til arbeidet på kontrollstasjoner for
gravide kvinner og spedbarn, hevdet NSF.
Forbundets syn ble støttet av Norske Kvinners Sani-
tetsforening, som drev de fleste av et økende antall
kontrollstasjoner. (Så hadde da også Bergljot Larsson
vært på Sanitetsforeningens møte på Hamar,  for å for-
fekte sykepleierstandens interesser).
Noen avklaring kom ikke før krigen.

Ved Stortingets vedtak av budsjettet 1946–47, får helse-
direktoratet nødvendig beløp (kr. 135.00 kroner) til
opprettelse av en helsesøsterskole.
Slik fikk helsesøstrene sin formelle yrkesutdannelse.  

Forventningene var store. Under åpningen  av utdan-
ningen ble det fremholdt  at dette var en meget viktig
begivenhet for det forebyggende arbeid i vårt land.
Helsesøstrene vil få et meget omfattende yrke, de kan
settes inn som skolesøstre ved alle skoler, dessuten får

T E M A :  H i s t o r i s k  t i l b a k e b l i k k

Tilbakeblikk på helsesøsterutdanningen
” Å lytte og lære er alles ære.”
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de  overoppsynet  med barneforsorgen i sitt distrikt,
skal passe på sunnhetstilstanden, ta pirquetprøver og
foreta vaksinasjoner, ha kontroll over tuberkulosepasi-
enter og sinnssyke, ved siden av at de skal passe på
den almene sunnhetstilstanden i hjemmet. Det hele
under ledelse og i samarbeid med den offentlige lege
og helserådet i distriktet.
Helsedirektør Evang gav også uttrykk for at  helsesøs-
trene ikke skulle komme med almisser, heller ikke som
representant for en stor og mektig stat, men for å opp-
lyse om hvilke rettigheter og plikter mennesket har.

Som den første bestyrerinne ved helsesøsterskolen ble
tilsatt Borghild Kessel. Hun hadde deltatt ivrig i plan-
leggingen. Hun hadde tidligere vært i Amerika med et
stipendium  fra Rockefeller Foundation. Her hadde
hun studert utdannelsen av helsesykepleiere med sikte
på opprettelse av Statens Helseskole.
Hun uttalte ved åpningen at  skolen hadde skaffet seg
de beste lærerkrefter og uttalte håpet om at man med
tid og stunder kunne få sin egen bygning med internat
for elevene.

Statens Helsesøsterskole leide lokaler på Sophies Min-
de frem til februar 1949, da ble nye lokaler  innviet i
Blindernveien 5. Stedet  hadde tidligere vært barne-
hjem (Bernhad L. Mathisens Barnehjem), men var nå
nedlagt. Det ble kostet på 30–40 000 kroner i reperasjo-
ner og ominnredninger, og rommene i det gamle idyl-
liske huset ble hensiktsmessige, moderne og vakre.

Jeg har i denne om-
gang ikke gått lengre
tilbake i tid. Flytting
fra Blindernveien 5 til
Bygdøy i 1962 får  ut-
dypes ved en senere
anledning. Likeså for-
tjener vel de to leder-
ne av den eldste og
første helsesøstersko-
len  Ingrid Nilssen og
Olli Breiland omtale.
Det grunnlaget som
de har lagt ned kan vi
se har gitt resultater
ved at det nå blom-
strer med helsesøster-
utdanninger over det
ganske land.

Kilder: 
Dagsaviser – Kari Melbye
– Olav  Bø

Helsesøster i 
uniform.

Bildet er utlånt av
Solveig Hodt, HIAK.

Sognefjellsvegen med Smørstabbtindane i mai.                                                                                    Foto: Liv Marie Øyjordet.

T E M A :  H i s t o r i s k  t i l b a k e b l i k k



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Mae Iris Haarstad, helsesøster i Sel Kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En solrik dag i april 2005 gikk jeg hjem til tidligere hel-
sesøster i Sel, Anna Marie Teigen, for å få en prat om
hennes yrkesaktive liv som sykepleier og helsesøster i
en kommune langt opp i Gudbrandsdalen. Hun bor i
et velstelt hus med stor og like velstelt hage sammen
med mannen sin. Vi er nesten naboer, derfor kan jeg
daglig beundre hjemmet hennes fra utsiden.
Søster Anna har vært helsesøster i Sel i 20 år, fra 1962
til 1982, før det var hun helsesøster i to andre kommu-
ner. Hun har vært helsesøster i 23 år til sammen og yr-
kesaktiv som sykepleier både før og etter dette.
Siden Landsgruppen av Helsesøstre fyller 50 år i vår,
er det spesielt interessant å få snakke med noen som
har vært lenge i yrket og som begynte da helsesøster-
utdannelsen var nesten ny.
Sjøl har jeg fått oppleve å bli opplært ett år i yrket av
”søster” Anna, da jeg fikk anledning til å prøve meg i
en ubesatt stilling før jeg tok helsesøsterutdanning.
Hun er derfor delaktig i mitt yrkesvalg, jeg hadde stort
utbytte av å få være kollega med søster Anna.

Anna Marie Søberg, er født i Elverum 17.7.1926, opp-
vokst på Rena, gift med Ragnar Teigen, og bosatt på
Sel i Gudbrandsdalen. Hun tok sykepleierutdannelsen
ved Norges Røde Kors Sykepleierskole i Elverum i
1946-49 og jobbet ved Elverum Fylkessykehus både i
pliktåret og etterpå, fram til 1954. Hun jobbet på for-
skjellige avdelinger, men mest på kirurgisk avdeling
som da hadde gynekologisk avdeling og kirurgisk bar-
nestue. Hun ble derfor bevisst på kvinners helse. 

Arbeidet på barneavdelingen der var også spennende
og givende, og lysten til spesialutdanning meldte seg.
Valget sto mellom barnesykepleie og helsesøsterutdan-
ning. Etter å ha jobbet på Vanførehjemmet på Hamar
med poliorammede barn en periode, tok hun avgjø-
relsen på å utdanne seg som helsesøster. Dette ut fra
tanken om å få jobbe med forebyggende helsearbeid
for mor og barn.
Søster Anna forteller: Jeg tok helsesøsterutdanning ved
landets eneste utdanningssted for helsesøstre – Statens
Helsesøsterskole i Oslo. Skolen holdt til i en gammel
villa ved gamle Aker Kirke, slik jeg husker det. Dette
var i 1958/59 og det ble tatt inn ett kull pr. halvår, det
ene kullet hadde ca. et halvt år med teori og gikk der-
etter ut i praksis, mens det nye kullet kom inn og had-
de sitt halvår med teori. Vi var 28 elever på mitt kull.
Mens jeg var på helsesøsterskolen, søkte distriktslegen
i Haram kommune på Sunnmøre etter helsesøster, ved
å ta kontakt med skolen. Det var en nyopprettet helse-
søsterstilling, og siden jeg kjente distriktslegen og hans
kone, kjentes det litt tryggere for meg, så jeg søkte og
fikk stillingen.

Jeg ble bare ett år i Haram, da jeg ble syk med pleuritt
mens jeg var der, og sykmeldt i lengre tid. Jeg syntes

Helsesøstre Nr. 2 – 2005

13

T E M A :  H i s t o r i s k  t i l b a k e b l i k k

Intervju med tidligere helsesøster i Sel – Anna Marie Teigen

– en gammel helsesøster ser tilbake

Statens Helsesøsterskole i Blindernvn. 5, Oslo.
Bildet er utlånt av Solveig Hodt, HIAK.

Anna Marie Teigen.
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også at det var vanskelig arbeid til å begynne med, si-
den kommunen ikke hadde hatt helsesøster før og alt
arbeidet var upløyet mark. 
For en fra innlandet var det uvant å måtte ut i båt i all
slags vær, og å reise fra øy til øy med barnekontroller i
hjemmene. I kommunesenteret var barnekontrollen
heldigvis på skolen. Mødrene satte pris på barnekon-
trollene og møtte trofast opp, og alle sa ja til å vaksi-
nere barna. 
Vaksinene vi hadde da og ganske lenge framover var
Trippel/DTP, Koppevaksine og Polio-dråper. Jeg tror
vi også vaksinerte med Trippel i barneskolen. Vi satte
Pirquet hvert år på alle skolebarn fra 1. klasse av, og
BCG-vaksinerte i 8. klasse, med oppfølging med ny
Pirquet og evt. ny BCG-vaksine i 9. klasse. Den gang
var BCG-vaksinen lovpålagt.
Siden helsesøstertjenesten var noe nytt, var nok for-
ventningen til meg som sykepleier, at jeg helst skulle
delta på pleie ute i hjemmene der det var sykdom og
sengeliggende mennesker. Menighetssøstrene gjorde
også dette. Det hendte at jeg måtte ta ekstra vask etter
smitte i heimen, for eksempel ved TBC og også etter
smittsom meningitt. Det ble brukt desinfeksjonsmiddel
og det var så sterkt at vi måtte bruke hansker.
Ellers hadde jeg som helsesøster i distrikt ansvar for å
utføre inspeksjoner i forhold til næringsmidler, bl.a.
når båtene kom til kai med fangsten på fiskefabrik-
kene. Det var både dårlig bekledning blant de ansatte
og dårlig behandling av råstoffet, i hvert fall i forhold
til gjeldende lover og forskrifter. Helsesøster ble ikke
særlig populær når hun kom på uanmeldt besøk, men
etter hvert som jeg fikk med meg ledelsen på å foku-
sere på hvordan de ansatte utførte arbeidet, krav til
påkledning og å legge til rette for bedrede forhold for
de ansatte, gikk det bedre.
Framkomstmidlet mitt rundt i kommunen når jeg ikke
brukte båt, var sykkel, i all slags vær, ut og inn av
lange fjordarmer. Det var kanskje ikke rart at jeg ble
syk.

Etter dette året i Haram kommune, kom jeg i 1961 til
Sør-Fron. Der hadde det vært helsesøster før meg, og
et godt innarbeidet system for arbeidet, som hovedsak-
lig besto i helseråds og -helsestasjonsarbeid, skolehel-
setjeneste og inspeksjoner; det er mange hoteller i
Fron. 
Barnekontrollene foregikk på eget kontor på kommu-
nehuset på Hundorp, og på Grøntuva Pensjonat på
Harpefoss. Skolebarna hadde helseundersøkelse hvert
år med lege og helsesøster. Å arbeide som helsesøster i
Sør-Fron opplevde jeg positivt, med godt tilrettelagte
og greie arbeidsforhold.
Jeg trivdes godt i Sør-Fron, men fant ut at jeg ville flyt-
te på meg. Jeg hadde truffet en jernbanemann fra Sel
som var stasjonert på Harpefoss stasjon: ”Det skulle
tas vannprøver på stasjonene også må vite, og jeg måt-
te da snakke med disse kara”, smiler Anna. Etter hvert
gikk derfor ferden til Sel kommune der vi etter å ha
bodd en periode på Otta, bygde hus og bosatte oss på
tettstedet Sel, der mannen min er fra.

Jeg begynte i Sel den 1.4.1962, og var den første helse-
søsteren her. Det var ikke enstemmig ansettelse av hel-

sesøster da distriktslegen og kommunepolitikere skul-
le ansette meg, det fortalte distriktslegen meg etterpå.
Blant annet var en av kommentarene at det ble for dyrt
for kommunen, og om det kunne være nødvendig.
Den holdningen til forebyggende helsearbeid, med tvil
til om det lønner seg, og manglende velvilje, har både
jeg og flere av mine kolleger opplevelsen av at ledelsen
i kommunen har vært preget av, dessverre. Resulta-
tene av det vi gjør, synes jo ikke med det samme, det
er ulempene med helsesøsters arbeid.
Men distriktslegen den gang tok godt i mot meg og
ønsket meg velkommen, han hadde også vært med på
å ansette meg, og trengte en medarbeider som var ut-
dannet for offentlig helsearbeid. Vi hadde i alle år et
svært godt samarbeid; han var nesten som en far for
meg.

Jeg begynte mitt arbeid i Sel og Heidal Kommuner
med stor spenning, det var – og er – et stort distrikt.
Dette var før kommunene ble slått sammen, noe som
skjedde i 1965. Da ble også Sjoa – tidligere beliggende i
Nord-Fron – en del av Sel kommune. Men i 1962 var
Heidal egen kommune og Sjoa tilhørte Nord-Fron. 
Fram til nå hadde forskjellig helsepersonell – sykeplei-
er, menighetssøster med mer – under legens ledelse ut-
ført barnekontrollene med veiing, vaksinasjoner og
skolebarnundersøkelsene ute på skolene. Distriktsle-
gen hadde også ansatt kontorpersonell – hun var jord-
morutdannet sykepleier. Hun praktiserte ikke som
jordmor, da kommunen/fylket hadde tilsatt distrikts-
jordmor. Men legene hadde i blant behov for hjelp til å
sjekke fosterlyd, eller det kunne være behov for følge-
tjeneste for fødende til sykehuset på Lillehammer 12
mil unna når kommunens egen jordmor ikke var å få
tak i. Jordmor/kontorsøster deltok noe på barnekon-
trollene sammen med legen fram til jeg ble ansatt.
Kommunen hadde distriktsjordmor som var bosatt i
Heidal, men stillingen ble ikke besatt da hun gikk av
med pensjon på begynnelsen på 1980-tallet. Dette for å
si noe om hvordan fylket/kommunen brukte tilgjenge-
lig kompetanse.
Distriktslegen var ellers spesialist i lungesykdommer,
og hadde ansvaret for Otta Diagnosestasjon fra rett et-
ter krigen til fram til midten av 1970-tallet, da Diagno-
sestasjonen ble lagt ned. Jeg fikk mye kunnskap om og
erfaring med tuberkulosearbeidet.
Som en digresjon må jeg få nevne at kommunen har
fått tilbake røntgen-institutt, og flotte digitale samar-
beidsmetoder. Distriktsmedisinsk senter skal snart stå
ferdig på Otta. Jordmortjenesten er kommunene nå på-
lagt. Den som har vært med en stund ser at alt går i
ring.

På Otta Diagnosestasjon fikk jeg kontor i en gang der
legen hadde deler av sitt arkiv. Der satt jeg med skri-
vearbeidet mitt, og tok i mot foreldre og barn – helst
mødre den gang – når det var barnekontroll. Jeg var
tilfreds med kontorforholdene, rart å tenke på nå. Det
viktigste den gang som nå var helsestasjonsarbeidet,
skolehelsetjenesten og hjemmebesøk til nyfødte. I til-
legg hadde vi helserådsarbeidet med inspeksjoner og
tuberkulosearbeid, noe som var svært krevende både
tids- og kunnskapsmessig. Jeg hadde byttet ut sykkel
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med egen bil  og hadde en gul DKW, eller jeg kunne
bruke den svarte bobla – Folkevogna – til distriktsle-
gen.

Vi hadde barnekontroll en gang pr. mnd. i hvert dis-
trikt – Otta, Heidal og Sel (Nord-Sel). I Heidal hadde
vi barnekontrollene i private heimer, og vi begynte
innerst i Murudalen, som grenser mot Jotunheimen,
tidlig på morgenen. Jeg reiste hjemmefra kl 07.00, var
innom på Otta og tok med utstyret som jeg trengte:
vaksiner, helsekortene (rosa den gang), vekt og diverse
annet. Legen – som regel turnuskandidaten – kjørte
egen bil, mens jeg tok med veiehjelp fra Bjølstadmo –
”gammeljordmora” deltok først på dette i Heidal, og
etter hvert hennes datter igjen som også var jordmor.
Gammeljordmora hadde forresten tatt i mot over 3000
barn på de åra hun jobbet aktivt i Heidal, Sel og Vågå.
I Murudalen, som har nesten bare bureisningsbruk,
holdt vi til på kjøkkenet og i stua hos en familie, deret-
ter forflyttet vi oss til Leirflaten hvor vi holdt til noen
timer i en kjellerleilighet. Deretter reiste vi til Bjølstad-
mo der vi lånte husvære på gården til jordmor. Siste
stopp i Heidal var Faukstad i Nedre Heidal der vi had-
de tilhold på Kleiven Kafé, et sted som slett ikke var
egnet. Folk kom bl.a. med hunder inn i lokalene våre,
noe jeg syntes jeg måtte nekte dem, og det var ikke po-
pulært.
Det ble lange dager, jeg var sjelden hjemme før ved
19.00–20.00-tiden fra disse dagene i Heidal. Men jeg
trivdes i alle år svært godt i Heidal, folk var svært
vennlige og gjestfrie.
På Sel holdt vi til i Samfunnshuset, i garderobene som
ble brukt av fotballaget og andre. Der og på Otta på
Legekontoret/Diagnosestasjonen, slapp vi all fartingen
rundt i distriktet, men utstyret måtte vi bringe med
oss.

Skolehelsetjenesten var mitt arbeidsområde nå, og jeg
innførte en del nytt etter nasjonale direktiver. Alt skul-
le gjøres årlig på hvert klassetrinn - veiing og måling
og Pirquet. Syn og hørsel-tester – som jeg begynte med

– ble innført i 1., 4., 7., og 9. klasse, legeundersøkelser
årlig til å begynne med, og vaksinering. Vaksinasjons-
programmet ble endret til mer og nye vaksiner i sko-
len, bla meslingevaksine og deretter rubella til jenter i
7. klasse, mener jeg det var. Den gangen var årskullene
atskillig større enn nå, så det var hektisk i skolen når vi
kom.
Det største årskullet i karrieren min i Sel var på 1960-
tallet, da vi ett år hadde hele 122 fødsler. Men da p-pil-
lene kom på slutten av 60-tallet sank fødselstallene
dramatisk, de ble nesten halvert til 70–80 fødsler i året,
og nå er det enda færre fødsler årlig blir jeg fortalt. 
Det var mange hjem med store barnekull.  Jeg var
mange ganger fortvilet over forholdene folk levde
under. Jeg reiste jo på hjemmebesøk til alle med nyfød-
te barn, og så at mange hadde dårlige boforhold. I Hei-
dal hadde det vært mange husmannsplasser tidligere
og det bar boligene preg av. 
Ellers var det ofte vanskelig å finne fram når en skulle
på hjemmebesøk i Heidal. Det var mange bureisnings-
bruk og gårder. Veiene gikk både på baksida og solsi-
da med mange sideveger til de igjen. Ofte måtte jeg
stoppe og spørre etter veien og hvor langt det kunne
være igjen. Om svaret var 1 km, kunne det være både
4 og 5. Jeg lærte meg til å skjønne etter hvert at avstan-
dene føltes annerledes for en innfødt heidøl, og lærte
meg til å legge til litt ekstra på veganvisningene. Ellers
var heidølene flinke til å sette ut en stol eller lignende i
veien opp til gården, som et tegn på hvor jeg skulle.
Dette ble praktisert for lege på vakt også, er det til dels
fortsatt i dag, både for leger, helsesøstre og hjemme-
sykepleiere.

Jeg hadde etter hvert fått et barn – en sønn – født i
1964, og siden mannen min hadde turnusarbeid og
reiste langt unna i jobben i NSB, var jeg helt avhengig
av god hjelp til barnepass. Det hadde vi også, et vok-
sent menneske som sønnen min forgudet, og det var
godt, så mye som jeg var borte fra hjemmet. Jeg hadde
permisjon fra jobben kun ett år, det var i 1971, da han
begynte på skolen.

I Sel, som i de andre kommunene jeg hadde vært i,
hadde vi Tuberkulinmatrikkel, dvs. årlig gjentagelse
av Pirquets prøve på hele befolkningen fra 1. klasse av.
Dessuten kom Statens Skjermbildeundersøkelse til
kommunen for tuberkuloseundersøkelse også av hele
befolkningen hvert 3. år, ned til barnealder. To dager
på forhånd måtte det settes Pirquetprøve på alle for at
den kunne leses av ved skjermbildekontrollen. Alt
skulle skrives og dokumenteres. I blant ble mannen
min med som skrivehjelp, for noe kontorhjelp for hel-
sesøster fantes ikke da.
Omslagere og andre måtte følges opp av helsesøster
og distriktslege etter hvert. En del av jobben var å as-
sistere Statens Skjerm ved undersøkelsene i kommu-
nen. Det tok flere dager, men opplevdes allikevel
svært gledelig og trivelig når Statens Skjerm kom, og
ikke minst den tryggheten som fulgte av deres eksper-
tise. Det var ellers mye kompetanse i å ha distriktsle-
gen og Diagnosestasjonen til oppfølgingen.

Jeg var som helsesøster i kommunen sekretær for Hel-
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serådsordføreren i møtene i Helserådet, samtidig som
jeg også var den som utførte mye av vedtakene som
ble gjort, bl.a. inspeksjonsarbeid i bedrifter, forretning-
er, kafeer, hoteller, setrer/hoteller på fjellet, restauran-
ter og campingplasser.
Inspeksjonsarbeidet var stort, Sel og Heidal kommuner
hadde bl.a. 12 campingplasser etter hvert, mange var
bare et hus på jordet til en gård, og mye rart kunne det
bli å skrive rapport om. Dessuten var – og er – det stor
turisme på Høvringen og Mysusæter både sommer og
vinter. I tillegg hadde vi inspeksjon ved svømmehaller,
frisørsalonger, forsyningsanlegg for drikkevann, reno-
vasjon og søppelfyllinger. Det spesielle med å arbeide
på bygda var at helsesøster måtte utføre dette inspek-
sjonsarbeidet, mens det i byene var veterinærene eller
egne inspektører som utførte det. 
Helserådet var pålagt å følge Sunnhetsloven av 1860.
Den var gjeldende helt fram til 1984 og Helserådet var
den kontrollerende myndighet.
Jeg kunne ha snakket mye mer om inspeksjonsarbeidet
som helserådsordføreren, med loven i hånd, påla oss
helsesøstre. Dette arbeidet var uansett svært krevende,
både når det gjaldt tidsbruk, faktiske kunnskaper og
evne til å observere og å ha såkalt hygienisk skjønn.

I nesten alle år hadde vi praksisveiledning for
elever/studenter fra Gjøvik, Sykepleierhøgskolen i
Oppland, som var ute i 14 dagers praksis i helsesøster-
tjenesten, både gutter og jenter. Alle var greie, flinke
og arbeidsomme, jeg har fortsatt kontakt med noen av
dem. 
Ellers husker jeg en mannlig sykepleierelev som var
med på inspeksjon på søppelanlegget. Han skulle
snart gifte seg og trengte utstyr. Der fant han seg et
brukbart kjøleskap, og var svært tilfreds.
For praksisveiledningen fikk vi den tiden en liten øko-
nomisk godtgjøring fra skolen.

Som helsesøster i kommunen måtte jeg også i mange
år gjøre menighetsarbeid i forhold til gamle og syke.
Ofte måtte jeg stelle de som døde i hjemmet, enten
alene eller sammen med de pårørende. Det var verken
begravelsesbyrå eller sykehjem til å utføre dette da.
Noen ganger måtte mannen min være med å hjelpe
meg, for det var umulig å ta tunge løft alene. Jeg kun-
ne bli tilkalt både kveld, natt, helg og høytider for det-
te arbeidet, så dette med fast arbeidstid ble det ikke
noe av. Mannen min syntes jeg var borte bestandig.
En gang jeg ble kontaktet for å sitte ved et dødsleie,
var mannen min borte på jobb, og sønnen min var bare
et spedbarn. Datterdatteren til den syke kom da for å
være barnevakt på natta mens jeg satt hos hennes syke
bestemor.
Også når det skjedde dødsulykker i kommunen, f.eks.
trafikkulykker og lignende, ble helsesøster tilkalt sam-
men med politiet/lensmannen for å stelle den døde.
Det var forventet at helsesøster skulle delta i alt som
skjedde, og slik fikk jeg god kontakt med hele bygdas
befolkning som kom til nytte på alle måter. Jeg følte
alltid at jeg ble satt pris på av befolkningen i Sel.

Fram til 1973 var jeg alene som helsesøster i kommu-
nen. Det ble da opprettet en ny 100 % stilling for helse-

søster og også etter hvert en sekretærstilling for helse-
rådet og helsesøstertjenesten. Dette var med bakgrunn
i den nye loven om Helsestasjonstjenesten som ble
vedtatt i 1972 og trådde i kraft den 1. april 1974, som
bl.a. satte en mal for antall helsesøsterstillinger i for-
hold til folketallet i kommunen. 
Denne loven ga støtet til systematisk utvikling av det
forebyggende arbeidet, den viktigste loven for det
forebyggende arbeidet siden Sunnhetsloven av 1860.
For Sel kommune sitt vedkommende betydde det at
det ble satt krav om egne og egnede helsestasjonsloka-
ler i alle tre bygder, Sel, Otta og Heidal. Det at Fylkes-
kommunen og Fylkeslegen tok over alt ansvaret for
helsesøstertjenesten, førte til større ressurstilgang, like
forhold og lik utvikling for tjenesten over hele landet.
Vi ansatte og brukerne ble svært tilfredse med de nye
lokalene, og arbeidsforholdene ble betydelig bedret for
oss. Det at vi var to helsesøstre i full stilling betydde en
utrolig stor reduksjon i arbeidsmengden, og kontor-
hjelp avlastet også mye. Derfor begynte vi med svang-
erskapskurs og førstehjelpskurs flere ganger årlig, og
også noen røykavvenningskurs. Alle kurs ble holdt i
de nye lokalene på alle de tre helsestasjonene. Dette
var før det ble sentralisert på Otta.
På kursene for røykavvenning som jeg hadde et par år,
ble en person røykfri og er det fortsatt, og det synes jeg
arbeidet var verdt. Men det ble mye kveldsarbeid både
uka og året igjennom med disse kursene.

Jeg må ha med litt generell historie om tjenesten, for
bedre å forstå arbeidsoppgavene for andre. Helsesøs-
tertjenesten ble lovpålagt for kommunene pr 1.7.1958,
for å være til hjelp for distriktslegen i det offentlige
helsearbeidet ute i distriktene. Helsesøsterutdanning
ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1946, og den første
skolen startet opp i Oslo med praksis i Aker kommune
i 1947.
Fram til 1958 var det frivillig for kommunene å opp-
rette stillinger for helsesøstertjeneste. Deretter var
kommunene pålagt å opprette stillinger. Derfor kunne
ikke ordføreren som var lite positiv til å ansette meg
som helsesøster i kommunen, nedlegge veto heldigvis.
Fram til 1974 var driften av 70 % av alle landets helse-
stasjoner drevet av frivillige organisasjoner – hoved-
saklig Norske Kvinners Sanitetsforening – med støtte
fra fylke og kommuner.  Sel kommune tilhørte denne
70 %-gruppa. 
Sjøl om vi i 1974 ble ansatt i Oppland Fylkeskommune,
bidro fortsatt NKS med mye midler, bl.a. til utstyr og
møbler til voksne og barn på de nye helsestasjonene.
Veiehjelpa vår var lønnet av Sanitetsforeningene i
kommunen fram til 1984, og det satt langt inne å få
videreført stillingen i det kommunale systemet.
Fortsatt bidrar NKS mye innen helsesøstertjenesten i
kommunen, bl.a. til Helsestasjon for Ungdom, diverse
utstyr og kurs for helsesøstrene. Jeg kjenner godt til
dette, for jeg har sjøl vært aktivt medlem i Nord-Sel
Sanitetsforening. Holdningen er fortsatt svært positiv
til helsesøstertjenesten, i den organisasjonen som åpnet
den første kontrollstasjonen for mor og barn i Oslo i
1911.
Men mye annet skjedde innen helsearbeidet i kommu-
nen også. I 1977 oppfordret Fylkeshelsesøster oss hel-
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sesøstrene i kommunene til å søke på nyopprettede
stillinger som Sykepleiesjef for hjemmesykepleien. Fyl-
keshelsesøster mente det var viktig at disse stillingene
ble besatt, slik at tjenesten kom i drift. Fra tidligere
hadde jeg også erfaring med dette arbeidet, siden det
ofte var vi helsesøstrene i bygda som stelte i hjem-
mene, som jeg har fortalt. I ett år – 1977 – jobbet jeg
sammen med to hjelpepleiere i denne stillingen, og vi
hadde mye pleie. Vi fungerte på samme nivå, hjelpe-
pleierne og jeg, for jeg satt ikke på kontoret med papir-
arbeid. Men det måtte også gjøres, så noe av det ble
gjort på fritida. Sammen med all pleie ble det mye
overtid. Jeg fikk store problem med å få betalt for over-
tida fra kommunen. 
Ellers var denne oppfordringen om å søke lederstil-
linger i hjemmesykepleien svært debattert i helsesøs-
tergruppa i Oppland, og ikke positivt mottatt.
Fylkeshelsesøster var aktiv, hun fikk sammen med Fyl-
keskolesjefen i Oppland Fylkeskommune opprettet
egne stillinger i videregående skoler for skolesyke-
pleiere. Vi ble oppfordret til å søke, men pga. stor ue-
nighet i Helsesøstergruppa i Oppland også om disse
stillingene, søkte få helsesøstre, og det ble hovedsaklig
ansatt sykepleiere i stedet på de fleste videregående
skolene i Oppland, så også på Otta videregående. Men
slik jeg husker det hadde vi et tett samarbeid om opp-
gavene som skulle gjøres i forhold til elevene der, og
ellers et faglig greit samarbeid. Den sykepleieren som
ble ansatt i 1977 har stillingen fortsatt. Skolesykepleier-
ne ble i fylkeskommunale stillinger da helsesøstertje-
nesten ble kommunal i 1984. (Se egen artikkel, red.
anm.)
Så lenge vi var fylkeskommunale, var vi en gang årlig
på samlinger for helsesøstre og leger. Vi hadde tilbud
om flere andre faglige kurs gjennom fylkeskommunen,
for arbeidsgiver ønsket å gi økt kompetanse og dyktig-
het. Dessuten betydde den sosiale delen mye, spesielt
kontakt med kolleger i andre kommuner. Dette felles-
skapet med obligatoriske møter innad i fylket har blitt
borte nå, har jeg forstått, og det må etter mitt skjønn
være et stort savn.

Da den nye loven om Kommunehelsetjenesten ble ved-
tatt i 1982, fant jeg det riktig å slutte i stillingen min
som helsesøster i Sel. Jeg var redd at fokus på det fore-
byggende arbeidet skulle bli borte, da jeg var skeptisk
til hvordan kommunen ville greie å drive dette arbei-
det videre med de ressursene – eller mangel på sådan-
ne – som jeg syntes kommunen hadde. Dessverre har
jeg på mange måter fått rett, bl.a. har helsestasjonene i
Heidal og Sel blitt lagt ned, slik at foreldre og barn må
reise mange mil til kommunesenteret Otta. For meg
blir dette helt feil.

Om jeg har noen artige historier fra tiden som helse-
søster? Jeg har fortalt mye underveis, alt husker jeg
ikke lenger, men jeg husker at det var både smil og tå-
rer. 
Det er trist å tenke på hvor redde barna var når helse-
søster kom på skolen for å sette Pirquet eller vaksinere.
Spesielt var 1.-klassingene svært skremt, sjøl om de
hadde med mor eller far. Det ble en del gråt mens de
så på de andre i klassa. Vi måtte jo bruke klasserom-

met med alle tilstede, i hvert fall de første årene. Etter
hvert begynte vi med førskoleundersøkelser på helse-
stasjonene våre, det var bedre og tryggere.
Jeg var ikke noe særlig glad i å vaksinere, for vi visste
at det kunne være farlig. Poliodråper var heller ikke
ufarlige, verken for oss som ga det eller for de som
stelte med barna, men allikevel føltes det bedre å slip-
pe å stikke de små. Det er uansett godt å se at noe av
det en har gjort kanskje har gitt resultater. Kopper er
heldigvis utryddet, og kanskje kan polio og meslinger
bli det også.
Da er der verre med Tuberkulosen, etter min mening
må vi tilbake til undersøkelser med Tuberkulinmatrik-
kel, slik som vi hadde, for å få bukt med dette, det tror
nå jeg, sier en fortsatt engasjert søster Anna.
En kuriositet er helsekortene vi brukte, med datidens
rubrikker til utfylling. Der skulle forsørger registreres,
slik at fars navn sto påført, mens det på mor skulle fø-
res bare alder. Etter hvert ble vi helsesøstrene påvirket
av kvinnesaken på -70-tallet, og begynte å føre på beg-
ge foreldres navn, sjøl om det ikke var satt av plass til
det.

Jeg tenker mye på at de som kommer etter må bedøm-
me om det forebyggende helsearbeidet har vært til
gagn for bygda og folket, eller om det like godt kunne
vært ugjort, sier søster Anna til slutt. Kommunen viste
sin takknemlighet ved å gi meg spisebestikk i sølv på
min 50-årsdag, etter 15 år i kommunen. Denne gaven
varmet godt, og beviste kanskje at kommunen erkjente
nødvendigheten av det forebyggende helsearbeidet.
Bygdefolket har alltid vist takknemlighet og respekt
for helsesøsters arbeid, det har jeg fått mange bevis på.

Nå gleder hun seg mest til solrike dager på terrassen, å
stelle litt i hagen og å ta hensyn til helsa si, som dess-
verre har blitt redusert etter et svært slitsomt, men rikt
yrkesaktivt liv med mange gode minner. Og alle i
kommunen husker med glede – og litt skrekk – den
første helsesøsteren i Sel – søster Anna.

T E M A :  H i s t o r i s k  t i l b a k e b l i k k

Venterom.                   Bildet er utlånt av Solveig Hodt, HiB.

17



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved: Britt-Marie Wien, leder for helsestasjonstjenester
i Gjøvik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fagpersonen og privatpersonen Valborg.
Pensjonert helsesøster Valborg Granheim bor i Gjøvik
– nærmere bestemt i Hunndalen hvor hun også har
trått sine barnesko. Hun er nå en aktiv, sprek pensjo-
nist på 73 år – generelt samfunnsengasjert og lokaleng-
asjert på flere områder bl.a. i historielag og eldreom-
sorg. Hun har også i de senere år vært deltidsstudent
ved menighetsfakultetet med fag kristendom – religi-
on, estetikk og livssynskunnskap.

I sine yngre dager var Valborg speiderleder i 25 år.
Hun har også i flere år vært medlem av  kommunesty-
ret og Menighetsrådet. I tillegg har hun innehatt en
rekke politiske verv og fylkeskommunale tilsynsopp-
gaver.
I 1959 var hun med på å stifte lokallag av Redd Barna i
Gjøvik. Med sitt vide engasjement er hun derfor en
kjent person for mange gjøvikensere.

Valborg har virket som helsesøster i sammenhengende
40 år. Som pensjonist har hun i tillegg hjulpet til med
noe vikartjeneste i skolehelsetjenesten i 2-3 år.
Hun er reservebestemor i sin nære familie, i tillegg til
at hun er bestemor til sin adoptivsønns 2 barn på 4 og
6 år.
I stua står pianoet som hun bruker flittig – eller tar ut-
fordringen med å akkompanjere ved sosiale anled-
ninger.

Fra sykehusmiljø til helsefremmende og fore-
byggende arbeid.
Hva lå til grunn for til din interesse for helsesøsterar-
beid? På spørsmålet kommer et raskt svar: Det var tan-
ken om å ivareta det friske, å følge opp brukeren i sitt
eget miljø, å få til en kontinuitet på tjenestetiltakene.
Det var mangel på helsesøstre, når hun i 1954 ble utek-
saminert som menighetssøster. Interessen for barn og
oppvekstvilkår var tidlig tilstede hos Valborg, og syke-
husmiljøet var ikke det som fristet henne mest ut fra
sitt ståsted.
Hun kom inn på helsesøsterutdanning i Blinderveien i
Oslo og ble utdannet som en av 50 nye helsesøstre i
1960. 

I forkant av sin helsesøsterutdanning arbeidet Valborg
i 2 år som helsesøster i Vardal, en av 4 kommuneområ-
der i det som senere ble Gjøvik kommune. Helsesta-
sjon for mor-barn, som det nok var den gangen på 60-
tallet, benyttet seg av samfunnshus og lignende loka-
ler. Sanitetsforeningens damer hjalp til med veiing og

måling av barn. Vaksinering og rådgiving – altsam-
men foregikk i en stor sal! Timebestilling var ukjent –
mødre og barn kom på en kjent dag med en viss tids-
ramme. Helsesøster kom i drosje eller kjørte sammen
med legen og hadde bl.a. vekt og vaksiner med.

Valborg forteller, at skolehelsetjenesten ofte foregikk
på dagtid (10 skolekretser i Vardal) og fortsettelsen av
dagen og ettermiddagen/kvelden gikk enkelte dager
med til helsestasjonsarbeide. Når skiføre og vær fristet,
kunne Valborg ta seg en skitur  mellom de to arbeids-
øktene! Fleksibel arbeidstid er intet nytt .........
Vaksiner ble de første år oppbevart i hennes egen pri-
vate og kjølige kjeller.

Dager med ”tuberkulosematrikkelarbeid” innebar
massetesting av Pirquet på voksne. En stor del av be-
folkningen var uvaksinerte, kan Valborg huske. Rap-
portering til fylkeslegen skjedde i etterkant av disse
matrikkeldagene rundtomkring. Det meste av arbeids-
oppgavene ble utført ute på skoler og samfunnshus.

Det første kontoret kan Valborg huske – det var plas-
sert sammen med kommuneadministrasjonen i Vardal
kommune. Kontoret var utstyrt med egen telefon og
en kopimaskin av typen spritdupplikator kunne bru-
kes ved behov. Kjøleskap til vaksiner kom på plass
etterhvert. Litt kontortid med tilgjengelighet ble det
etterhvert ryddet av plass til.
I 1962 ble Gjøvik en kommune bestående av de tidli-
gere 4 kommuner (Vardal, Biri, Snertingdal og Gjøvik).
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Helsestasjonen fikk da felles lokaler og postmøter ble
opprettet for de 4 helsesøstrene og kommunelegen.

På 60-tallet var sosialtjenesten utbygget i beskjeden
grad. Helsesøster ble ofte tillagt oppgaver som både
sosial- og barnevernsarbeider. Gjøvik fikk angivelig
sin første sosialkurator i 1963.
Å overtale og følge en voldelig sinnslidende til institu-
sjon var også en relativt vanlig og ikke alltid en udra-
matisk arbeidsoppgave, kan Valborg fortelle.
I 1962 gikk hun til anskaffelse av bil – noe som lettet
arbeidet betraktelig. Lørdagsjobbing var for de fleste
arbeidstakere fortsatt aktuelt på 60-tallet.

Valborg jobbet i en kort periode i 1971 som vikar i Lom
og Sjåk kommuner. Perioden fremsto som en fin av-
veksling for den fjell- og naturglade Valborg. Hun kan
med glede se tilbake på mange fine naturopplevelser i
forbindelse med inspeksjonsarbeid i Joutunheimen. De
mange fjellstuer skulle hygienisk vurderes og kontrol-
leres med prøver av vann og kjøkkenutstyr. Noen
ganger måtte hun overnatte, da værforhold og kom-
munikasjonsmuligheter med bil og båt la premissene-
ne. På et vis ble arbeidet også kombinert med rekrea-
sjon.

Ulike tidsperioder med ulikt fokus.
Å være helsesøster og helserådsarbeider på 60-tallet
kan beskrives med stikkord som: Kontroller av sped-
barn, småbarn og skolebarn, hygieniske inspeksjoner,
tuberkulosearbeid, oppfølging og tilsyn med sinnsli-
dende og funksjonshemmede i privat forpleining. 

I 1972 kom Lov om helsestasjoner og helsetiltak blant
barn m.v. som innebar en stor endring med økt fokus
på mentalhygienisk tankegang. Helsesøster fikk samti-
dig en mer selvstendig rolle og overtok flere av kon-
trollene, som legen tidligere hadde hatt.Valborg kan
erindre at entusiasmen var stor hos helsesøstrene
rundtomkring – nyorientering og et noe annet fokus –
fra et tungt fokus på tuberkulosearbeid, smittevern og
inspeksjoner  mot en ”mykere” tid med plass til bl.a
samtalegrupper for foreldre. Folkehelsen bedret seg
gradvis og andre grupper i miljørettet helsevern (inge-
niører) tok over mange av inspeksjonene.
Det ble innført hjemmebesøk til foreldre med nyfødte
barn. Dette styrket og bekreftet helsestasjonens sterke
og tillitsvekkende posisjon i befolkningen  

Tidlig på 80-tallet ble ”Prosjekt Oppland” avviklet –
med intervensjon mot befolkningens kostholds- og
mosjonsvaner med bakgrunn i hjerte og karsykdom-
mer. Valborg forteller om samarbeid med skolene -
skolebarn deltok med tegne- og stilkonkurranser om
temaet. Det ble i alle bydeler dannet lokale trimgrup-
per, som til dels fortsatte i lang tid etter at prosjektet
var over. Spassergrupper, anti-røykekurs, åpne tema-
kvelder med forelesere – det er noen av tiltakene som
ble iverksatt. Til prosjektet, som varte i et par år, var
det innvilget statlige midler via fylkeslegen. Prosjektet
var spennende å delta i og mye godt tverrfaglig samar-
beid og frivillig arbeid grodde opp underveis. 

I 1983 kom Lov om kommunehelsetjeneste. Dette inne-
bar bl.a. at helsesøstertjenesten gikk fra fylkeskommu-
nal til kommunal forankring. Valborg forteller, at over-
gangen var stor: Mindre faglig oppfølging og støtte,
færre kurs med faglig innehold, en jevnlig ”kamp” in-
nad i kommunen for å innta og beholde en plass til det
helsefremmende og forebyggende arbeid.

Valborg arbeidet som ledende helsesøster i 15 år, etter
å ha fullført videreutdanning i ledelse. På 90-tallet
kom de nasjonale prosjektene Foreldreveiledning og
Barn og helse som Valborg var med på å implemen-
tere.
Valborg kunne som ledende helsesøster  helt til 1998
være med på  den spede start av IKT utviklingen i vår
tjeneste med innføring av SYSVAK og etterhvert de
første elektroniske journaler på barn.

En av hennes hjertesaker har vært å få istand og opp-
rettholde feriekolonitilbud til barn, som av ulike grun-
ner ellers ikke hadde fått en fin sommerferie opple-
velse. Tilbud om feriekoloni til barn i kommunens regi
har vært arrangert i ca 30 år under hennes yrkesaktive
periode. Tilbudet eksisterer fortsatt i Gjøvik, – i en noe
annen form. 

Tanker om fremtidens helsesøstertjeneste.
Valborg har noen refleksjoner og tanker om fremtidens
utfordringer for helsesøstertjenesten. Hun er opptatt
av at vi må unngå at møtevirksomhet, dokumentasjon
og andre oppgaver tar oss vekk fra brukeren i for stor
grad. Tilgjengelighet og service er viktige begreper for
henne. 

Hun er noe betenkt på at forankringen av helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i kommuner med dår-
lig økonomi ser ut til å bli svekket. Kommunene priori-
terer ut fra et økonomisk og politisk ståsted, og tjenes-
tetilbudene varierer i stor grad rundt omkring.Det hel-
sefremmende og tidlig forebyggende arbeid må ikke
komme i skyggen av de mere sekundært forebyggende
tiltak. 

At røykeloven kom og at antall røykere har gått ned-
over gleder Valborg, som presiserer at vi ikke må
”sovne”  i forhold til antirøyke-arbeid på skoler.

Hun  synes det er nedslående, at clamydiainfeksjoner
hos unge øker og at kunnskaper, som de vel har fått,
ikke ser ut til slå ut i forhold til atferd. Det er grunn til
å fortsette med gode intervensjoner i skolehelsetjenes-
ten, mener hun.

Som pensjonist og samfunnsengasjert person følger
Valborg intressert med i det som skjer i forhold til hel-
sesøstertjenesten og den oppvoksende generasjon i
kommunen – og i samfunnet for øvrig. Hun er kunn-
skapsrik og har gjort seg opp mange meninger om
samfunnsspørsmål.
Derfor er hun fortsatt en interessant diskusjonspartner
for tidligere kolleger og samarbeidspartnere.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elisabeth Tufte, helsesøster, IBCLC og Anne Bærug,
Cand.scient ernæring. Nasjonalt kompetansesenter
for amming, Rikshospitalet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De norske anbefalingene er i dag fullamming til seks
måneder og fortsatt amming ved siden av annen kost
til minimum ett-års alder (1). I Norge har ca. 99 % av
kvinnene gjennom tidene initiert amming så langt til-
bake som vi har ammestatistikk d.v.s. 1860, men am-
melengde har variert veldig. På 1960 tallet fikk kun 15
% morsmelk ved seks måneders alder i Norge. Deret-
ter begynte ammefrekvensen igjen å stige etter på 60
tallet å ha vært på sitt laveste, og i 1999 ble 80% ammet
ved seks måneders alder (2). Imidlertid var det bare
44% som fullammer ved fire måneder og 32% ammer
ved ett år. Dermed er det fortsatt en del igjen før nor-
ske barn får morsmelk i tråd med anbefalingene. 

Helsesøster er i en nøkkelposisjon når det gjelder å
gi ammeveiledning fordi hun følger familien jevnlig
over lengre tid, og fordi helsestasjonen er et sted der
alle familier kommer til, uansett sosial klasse. Utfor-
dringen blir å komme tidlig nok inn med kvalifisert
veiledning. I dag, hvor mange helsestasjoner trues
med nedskjæringer på konsultasjoner, kan helsesøster
oppleve det problematisk å prioritere tiden sin. Am-
meveiledning kan ved store problemer være meget
tidskrevende og ofte finnes det ikke noen snarvei til
løsningene.

Ammeveiledning har stått sentralt i helsestasjons-
arbeidet fra den første barnepleierstasjonen  ble eta-
blert i 1911. Dette var en egen kontrollstasjon for bryst-
barn (3). Barna måtte skrives inn før de var tre måne-
der og helst ”før moren under påtrykk fra omgivelsene
eller på grunn av overdreven engstelse, er begynt å ek-
sperimentere på egen hånd”. Allerede på den tiden
hadde de sett viktigheten av å komme tidlig inn med
fagkunnskap og oppfølging. Innholdet i veiledningen
har derimot variert. Den lave ammefrekvensen på
1960-tallet kom samtidig med råd om rigide ammeti-
der, begrenset amming og ikke nattamming. Det skulle
heller ikke så mye til for å få økt ammefrekvens ved å
gi mer fysiologiske riktige råd, som det å la mor og
barn være mest mulig sammen, selvregulering og
minst mulig bruk av tillegg. 

Problemstillingene helsesøstre møter i dag er der-
imot blitt mer komplekse enn det de var for noen år si-
den. At de problemer som vi i dag presenteres for er
mer komplekse enn på 70-tallet, bekreftes fra flere hold
som bl.a. Ammehjelpen, helsesøstre, og jordmødre.
Dagens utfordringer møter oss i form av kvinner som
er kronisk syke som bruker mange medikamenter,
uforklarlige smerter ved amming, barn som er for tid-
lig fødte, eller kompliserte og langvarige infeksjoner i
brystene. Det handler for de fleste kvinner ikke om
motivasjon, men om å få til å amme på tross av proble-
mer, eller å ikke gi seg i håp om at de til slutt finner en
løsning.

Har vi god nok kompetanse om amming og amme-
problemer? En studie gjort i Sverige viste at på barsel
rapporterte 87 % av personalet at kunnskapen om am-
ming kom fra deres egen personlige ammeerfaring.
Det var få tilbud om videreutdanning innenfor denne
delen av fagfeltet (4). Amming er et stort fagfelt og en
personlig ammeerfaring kan være nyttig, men ikke til-
strekkelig i dag. Oppdatert kompetanse om amming
og ammeveiledning må prioriteres både i utdannings-
pensum, i arbeidet på helsestasjonen, og i regelmessig
etterutdanning. 

Gjennom media kan man av og til få inntrykk av at
mange kvinner opplever ammepress. En undersøkelse
utført ved Nasjonalt kompetansesenter for amming
som kartla norske kvinners ammeproblemer (n=925),
viste at det var kun et fåtall kvinner som hadde opp-
levd ammepress når de ble spurt om dette etter at bar-
net var fylt ett år. Senterets erfaring er at kvinner som
får problemer de ikke får optimal hjelp og oppfølging
med, kan oppleve et press. De kommer da i den situa-
sjonen at de vet at morsmelk er den optimale ernæ-
ring, men ammingen blir for smertefull og traumatisk
når de ikke får hjelp. De som slutter, slutter fordi de
ikke ser noen løsning på problemet. 
Vil ammepresset som enkelte opplever minske ved at
vi slutter å fortelle at morsmelken er den beste ernæ-
ringen for spedbarn, og at amming i tillegg gir mange
sykdomsforebyggende fordeler både for mor og barn?
Fokuset bør flyttes fra kvinnen til oss som helseperso-
nell. Helsepersonell må leve opp til at morsmelk er
viktig ved å inneha oppdatert kunnskap om problem-
forebygging og problemløsning slik at det muliggjør
ammingen slik det anbefales. Resultatet av oppdatert
kunnskap vil være at flere mødre ammer med færre
problemer, og får riktig diagnose og adekvat behand-
ling ved mer komplekse problemstillinger. I tillegg til
at norske kvinner ligger på ammetoppen når det gjel-
der ammestart og det første levehalvåret, må vi strek-
ke oss etter målet om at flere kvinner kan amme i tråd
med anbefalingene og med mindre smerter og frustra-
sjoner. Helsesøstre kan stå på historiens skuldre, og
videreutvikle kompetanse i takt med utfordringene vi
møter i vårt eget tiår.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) Sosial- og helsedirektoratet. Anbefalinger for spedbarnser-

næring.  2002. Oslo, Sosial- og helsedirektoratet. 
(2) Lande B, Andersen LF, Baerug A, Trygg KU, Lund-Larsen K,

Veierod MB et al. Infant feeding practices and associated fac-
tors in the first six months of life: the Norwegian infant nu-
trition survey. Acta Paediatr 2003; 92(2):152-161.

(3) Elvbakken KT,Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, in-
stitusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. [Oslo]:
Ad notam Gyldendal, 1994.

(4) Bergman V, Larsson S, Lomberg H, Marild S, Moller A. In-
volvement of maternity and health care staff in breast-fee-
ding. Scandinavian Journal of Caring Sciences 8(2):75-80,
1994.
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Ved Brita Askeland Winje, fhi (Folkehelseinstituttet)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstertjenesten har vært og er en viktig
grunnsten i det kommunale smittevernarbei-
det og representerer et av de viktigste alm-
innelige forebyggende tiltak i Norge i etter-
krigstiden. Med et samfunn i stadig utvikling
har helsesøsters rolle forandret seg.

I første halvdel av 1900-tallet var infeksjonssykdom-
mene – særlig tuberkulose – en stor og krevende utfor-
dring. Barnesykdommer som meslinger, kikhoste, dif-
teri, skarlagensfeber og poliomyelitt var utbredt frem
til 1950-60 tallet. Med velstandsøkningen ble sykdoms-
panorama i befolkningen endret. Trusselen mot folke-
helsen er i dag ikke lenger dominert av infeksjonssyk-
dommene. Det er generelt en lav forekomst av smitt-
somme sykdommer i Norge i dag og helsetilstanden i
den norske befolkningen er gjennomgående god. De
”gamle” infeksjonssykdommene er sjeldne, takket
være effektiv vaksinasjon og bedre levestandard. Vi
har en godt utbygd infrastruktur for å holde smitt-
somme sykdommer under kontroll. 

Betyr det at smittevern ikke er viktig? Nei, på ingen
måte. Det er lett å undervurdere viktigheten av et godt
smittevern og en god smittevernberedskap. Den gun-
stige epidemiologiske situasjonen er et resultat av stor
innsats gjennom mange år. En svekkelse av smitte-
vernarbeidet vil kunne endre dette bildet. Økt migra-
sjon og reisevirksomhet gjør oss sårbare for smitte-
press fra andre land. Smitte kan spres raskt og over
store avstander og fremveksten av nye og ukjente
agens og økning av resistente mikrober utgjør nye
trusler. Forekomst av infeksjonssykdommer i Norge er
i dag mer sentrert om risikogrupper og krever andre
tiltak enn den gang de utgjorde en trussel mot det bre-
de lag av befolkningen. Det har medført økte krav til
kompetanse og individuell risikovurdering. Helsesøs-
ters rolle i smittevernet er fortsatt viktig og smittevern-
arbeid bør også i dag utgjøre viktige innsatsområder i
helsesøsters oppgaver. Det vil jeg forsøke å belyse i
denne artikkelen, gjennom et historisk tilbakeblikk. 

Historisk tilbakeblikk
Oppdagelsen av bakterier og serologiens gjennom-
brudd på slutten av 1800-tallet førte til store foran-
dringer i det vitenskapelige og praktiske hygienearbei-
det. Med den nyvunne kunnskapen gav innsatsen for å
bekjempe de smittsomme sykdommene bedre resulta-
ter og grunnlaget for den moderne epidemiologien ble

lagt. For å få bukt med pågående eller truende epide-
mier ble det etablert ”Sundhedscommissioner” som
skulle utarbeide forskrifter for håndteringen av epide-
miene. Stortinget vedtok sunnhetsloven i 1860 og dette
var av avgjørende betydning for det offentlige helsear-
beidet. 

Ved århundreskiftet herjet tuberkulose. Norge hadde
den gang en av Europas høyeste forekomst. Rundt år
1900 døde ca 7000 mennesker av tuberkulose hvert år i
Norge i en befolkning på ca 2 millioner innbyggere.
Befolkningen var engstelig og med rette. De kjente
sykdommen fordi den rammet så mange. Nesten alle
familier ble berørt og det vakte særlig frykt at den
rammet så mange unge voksne. Boforholdene for be-
folkningen var kummerlige og man bodde tett sam-
men. Samtidig var både ernæringstilstanden og hygie-
nen generelt dårlig og smittsomme sykdommer fikk
derfor godt feste. Etter som man fikk kunnskap om
hvordan tuberkulose smittet og dens sammenheng
med hygieniske forhold, boforhold og ernæring, ble
behovet for forebyggende tiltak og helseopplysning ty-
delig. Tiltak mot tuberkulose ble nedfelt i tuberkulose-
loven av 1900. Det utviklet seg et tett samarbeid
mellom den offentlige og frivillige sektor på denne ti-
den. Frivillige organisasjoner drev det helsearbeidet
det offentlige ikke dekket. Også menighetene spilte en
aktiv rolle i dette arbeidet og menighetssøstrenes inn-
sats var en forløper til helsesøstertjenesten. Skolen ble
en ny og viktig arena for forebyggende helsearbeid.
Det ble lagt stor vekt på at den enkeltes motstands-
kraft måtte styrkes og skolehelsearbeidet ble en viktig
brikke i kampen mot infeksjonssykdommene.

Offentlig ansatte leger hadde ansvar for det forebyg-
gende arbeidet, også innen kontroll av smittsomme
sykdommer. Selv om forebyggende innsats ble ansett
som viktig, strakk ikke tiden til. Det vokste frem et be-
hov for å utdanne personell som kunne avlaste de of-
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fentlige legene med å drive opplysende arbeid og bed-
re folkehelsen rundt om i landet. I 1938 var Karl Evang
blitt helsedirektør. Han var en av pådriverne for opp-
start av helsesøsterutdanning i Norge og i 1947 ble det
en realitet. Helsesøstrenes arbeid var mangfoldig og
omfattet alle innsatsområder innen forebyggende ar-
beid. Generell helseopplysning var selvfølgelig svært
viktig og tuberkulosekontroll, vaksinasjon og generelt
hygienearbeid, ofte i form av inspeksjoner, var andre
sentrale oppgaver. 

Helsesøsters rolle i smittevernarbeidet – 
før og nå

Tuberkulosearbeidet
I etterkrigstiden var tuberkulosekontrollen spesielt
omfattende og innebar tidkrevende arbeid i form av
store befolkningsundersøkelser, nitidige smitteopp-
sporinger og vaksinasjonskampanjer. Helsesøster skul-
le foreta hyppige besøk i hjem der det var tuberkulose-
syke, både for å pleie syke, men først og fremst for å gi
råd om generelle hygieniske tiltak og å forsøke å moti-
vere syke til å gå til lege for å få behandling. BCG-vak-
sinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet i 1947 og
de første effektive medisinene mot tuberkulose ble til-
gjengelig i Norge på 1950-tallet. Helsesøstre har hatt
hånd om alle praktiske oppgaver knyttet til tuberkulo-
sekontroll gjennom tidene og som yrkesgruppe har
helsesøstrene utrettet en formidabel innsats i bekjem-
pelse av tuberkulose. 

Den generelle velstandsøkningen har vært avgjørende
for nedgangen i forekomst av tuberkulose. Frem til sis-
te halvdel av 1980-tallet hadde vi en jevn nedgang av
nye tuberkulosetilfeller i Norge. Senere har nedgangen
stanset opp og de siste årene har vi sett en økning i
forekomsten av tuberkulose. Tuberkulose i Norge i
dag sees først og fremst i to grupper i befolkningen.
Den ene er eldre nordmenn som ble smittet den gang
tuberkulose var vanlig her og som blir syke når de
svekkes av alderdom og andre sykdommer. Den andre
gruppen er yngre utenlandsfødte. Tuberkulose er den
eneste smittsomme sykdommen med egen forskrift
(forskrift om tuberkulosekontroll av 21. juni 2002) og
fokus i forskriften er en målrettet tuberkulosekontroll
rettet mot dagens risikogrupper og tettere oppfølging
av pasienter under behandling. Ansvaret for tuberku-
losearbeidet i primærhelsetjenesten er pålagt kommu-
nelegen, men mye av arbeidet delegeres til helsesøster-
tjenesten. Screeningundersøkelser, vaksinasjon og
smitteoppsporinger er innsatsområder som oftest utfø-
res av helsesøstre. Dagens retningslinjer stiller høyere
krav til individuell risikovurdering i gjennomføring av
tuberkulosekontrollen. Nye samarbeidspartnere har
kommet på banen. Utpeking av tuberkulosekoordina-
torer i helseforetakene har medført at det nå er flere
grupper involvert i tuberkulosearbeidet. Gjennomfø-
ring av direkte observert behandling har i stor grad
også involvert hjemmesykepleiere i kommunens tu-
berkulosearbeid.  Helsesøstrenes lange tradisjoner og
kompetanse i tuberkulosearbeidet innebærer en viktig
ressurs, også i dagens situasjon.

Vaksinasjonsarbeid
Koppervaksinen er det første eksempelet på vaksina-
sjon i Europa. Koppevaksine ble påbudt i Norge allere-
de i 1810 og jordmødre fungerte som hjelpevaksinatø-
rer og utførte vaksinasjonsarbeidet. Kopper er i dag ut-
ryddet i verden og vil bare komme igjen om noen med
vilje sprer koppevirus i befolkningen. Meslinger er en
av de mest smittsomme sykdommene man kjenner til
og sykdommen har en høy dødelighet, særlig blant
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barn. Fra midten av 1800-tallet og fremover opplevde
Norge periodiske meslingeepidemier med tre til fire
års mellomrom. Det vil si inntil tilstrekkelig antall nye
mottakelige barn kunne vokse opp. I Norge ble situa-
sjonen dramatisk forbedret ved innføring av meslinge-
vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Mes-
linger opptrer nå meget sjelden i Norge. Det hender li-
kevel at det meldes tilfeller av meslinger blant uvaksi-
nerte barn. Dette har i de senere år vært knyttet til
utenlandssmitte. Poliomyelitt er erklært utryddet i
WHO’s europaregion og de siste difteri tilfellene i
Norge ble meldt i 1962 og 1982. Infeksjoner forårsaket
av Hemofilus influensa b (hib) rammet i særlig grad de
minste barna og artet seg som alvorlige infeksjoner. I
årene 1989-1992 var det vel 200 tilfeller av invasiv Hib-
infeksjon årlig. Med innføring av vaksine i 1992 har
sykdommen nærmest forsvunnet i vaksinerte alders-
grupper. For kikhoste har vi derimot sett en opp-
blomstring de senere år og det har medført at det nå
innføres en fjerde dose i vaksinasjonsprogrammet i
skolealder. Norge har hatt et godt utbygd barnevaksi-
nasjonsprogram siden midten av 1950-tallet. Dette pro-
grammet har hatt en bred støtte i befolkningen og vak-
sinasjonsdekningen er høy. Gjennomføring av barne-
vaksinasjonsprogrammet har vært og er i dag en av de
viktigste oppgavene tillagt helsesøstrene. Data fra sys-
tem for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) for 2-åringer i
2002 viser at 92% er vaksinert mot kikhoste, 93% mot
difteri, stivkrampe og poliomyelitt, 94% mot hemophi-
lus influensa b (hib) og 86% for meslinger, kusma og
røde hunder. En høy vaksinasjonsdekning holder fore-
komsten av de alvorlige barnesykdommene nede. Med
den reiseaktiviteten vi har i dag må vi også i Norge
være forberedt på at det kan komme smitte hit. En
fortsatt høy vaksinasjonsdekning er viktig for å opp-
rettholde en gunstig epidemiologisk situasjon og for å
hindre smittespredning her i landet. 

Utfordringen helsesøstre i økende grad møter i vaksi-
nasjonsarbeidet er en befolkning som mangler erfa-
ringer med sykdommene vi vaksinerer mot. Det har
medført fremvekst av en generell vaksineskepsis.
Frykten for uønskede hendelser etter vaksinasjon over-
stiger frykten for sykdommene og dens konsekvenser.
Saker som har trigget vaksineskepsis er hypoteser om
at vaksinering kan føre til mer allergi, at kvikksølv i

vaksiner er farlig og spørsmålet om det er sammen-
heng mellom MMR-vaksine og autisme. Grundig do-
kumentasjon som tilbakeviser disse hypotesene fore-
ligger. Respekten for infeksjonssykdommer i befolk-
ningen er lav og det er en utfordring for helsesøstertje-
nesten å gjenvinne og opprettholde tillit til vaksina-
sjonsprogrammet, også der man ikke vil oppnå full-
stendig utryddelse av sykdommene. 

Mange i befolkningen er flinke til å vaksinere seg før
reiser til strøk med en høyere forekomst av infeksjons-
sykdommer. Utfordringen her som ved mange andre
områder er å nå høyrisikogrupper. Reisevaksiner kan
bli svært kostbart for en stor familie. Et annet innsats-
område er å sikre at nyfødte barn av innvandrere får
tilstrekkelig antall, både programvaksiner og andre
vaksiner, før foreldre reiser med dem til sitt tidligere
hjemland. 

Annet smittevernarbeid
Fortsatt er generell hygiene et viktig innsatsområde,
både i ulike virksomheter, skoler og barnehager. Råd-
givning i forhold til smittsomme sykdommer blant
barnehagebarn er et økende arbeidsfelt. Det gjelder
både generelle råd om hygieniske tiltak, råd om syke
barn og barnehage, men også rådgivning i mer spesiel-
le situasjoner som håndtering av små barn i barnehage
som er kroniske bærere av hepatitt-B eller andre kro-
niske infeksjonssykdommer. Det medfører iblant mye
arbeid for helsesøstre. Utbrudd med lus og brennkop-
per opptrer sporadisk i skoler og barnehager og av-
stedkommer ofte mye oppstyr. Overforbruk av anti-
biotika har gjort at helseopplysning knyttet til fornuf-
tig antibiotikabruk er satt på dagsordenen rundt på
helsestasjonene. 

Innsats mot seksuelt overførbare sykdommer
Seksualundervisning i skolen har vært ivaretatt av hel-
sesøster. Med opprettelse av helsestasjoner for ung-
dom har helsesøstre fått en ny arena for å forebygge
seksuelt overførbare infeksjoner. Sykdomspanorama
er endret de siste ti årene.  Gonoré har gått sterkt tilba-
ke og syfilis er nesten utryddet. Et fellestrekk ved de
seksuelt overførbare sykdommene som dominerte tid-
ligere var at de tvang pasienten til legen. Symptomene
var klare og svært plagsomme. For legen var sykdom-
mene enkle å behandle og pasienten ble frisk. Mange
av de seksuelt overførbare infeksjonene i dag, som hiv-
infeksjon, herpes genitales og kondylomer, har et kro-
nisk forløp. Manglende symptomer ved de ”nye” syk-
dommene gjør at pasientene ikke oppsøker lege og
dermed kan smitte andre i en lengre periode. Fore-
komsten av chlamydia infeksjon øker hvert år.  Det
krever en annen strategi for å forebygge smittespred-
ning. Det blir viktig å øke testaktiviteten, til tross for
manglende symptomer. Bruk av kondom vil hindre
smitteoverføring, men erfaringsmessig vet man at det-
te er vanskelig å få til. Det gjenstår store utfordringer
for endring av helseatferd og for å sikre lett tilgjengeli-
ge helsetjenester, særlig for ungdommer. Skolehelsetje-
nesten og helsestasjon for ungdom blir viktige arenaer
for forebyggende arbeid. Helsesøster treffer alle og kan
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bruke skolen som arena for opplysningsarbeide. Tje-
nesten oppfattes også som ufarlig og lite stigmatise-
rende å bruke. Det er viktig at helsesøster som eventu-
elt skriver ut p-piller til ungdom, også benytter anled-
ningen til helseopplysning omkring seksuelt overfør-
bare sykdommer. Utfordringen er å nå også guttene.
De er mindre hyppige brukere av helsestasjon for ung-
dom. Derfor må innsatsen styrkes på flere felt, også
utenom det organiserte tilbudet. Hjemmetesting for
chlamydiainfeksjon er en av mange mulige løsninger
for fremtiden.

Hvilke utfordringer ser vi for oss i fremtiden? 
Sosiale forskjeller, fattigdom og dårlig tilgang på hel-
setjenester til marginaliserte grupper påvirker smitte-
vernutfordringene. En gruppe som forventes å ha økte
smittevernbehov i fremtiden og som kan være vanske-
lig å nå, er rusmisbrukere. Også innvandrere er en
gruppe som har større smittevernbehov enn befolk-
ningen ellers.  Det er en naturlig følge av migrasjon og
den globale epidemiologien. Forekomsten av hiv og
tuberkulose fortsetter å øke og mange steder i verden
er utviklingen dramatisk. En stadig økende andel av
våre tuberkulosepasienter er utenlandsfødte. Det sam-
me gjelder for personer som lever med hivinfeksjon.
Det er antatt at de fleste av disse er smittet i sitt opp-
rinnelsesland før ankomst til Norge, selv om vi nå
også ser en økning i nysmitte med hiv blant innvan-
drere i Norge. Det er en utvikling som bekymrer og
som bør føre til mer aktivt forebyggende arbeid her
hjemme. 

Nesten hvert år blir det påvist nye infeksjonssykdom-
mer et eller annet sted i verden.  
Infeksjonssykdommer er hyppig pressestoff og medi-
enes rolle vil i økende grad stille krav til helseopplys-
ning. Det er ikke nødvendigvis de sykdommene som
gir mest spalteplass i media som utgjør den største
trusselen mot folkehelsen. Influensa er en gammel
kjenning som har potensiale til å utvikle seg til en pan-
demi. Viruset endrer seg hele tiden slik at det ikke fin-

nes motstandsdyktighet i befolkningen. Det er vanske-
lig å holde tritt med medisiner og vaksiner. 

Bioterrorisme er en ny trussel som samfunnet må ha
beredskap for. Det er viktig med nøye overvåking og
god beredskap. Helsesøstertjenesten vil være en natur-
lig samarbeidspartner ved en nasjonal mobilisering,
for eksempel ved massevaksinasjon av befolknings-
grupper.

Hva med helsesøster? 
Helsesøstertjenesten er fortsatt godt forankret i kom-
munehelsetjenesten og er en viktig aktør i det kommu-
nale smittevernarbeidet. Helsesøsters rolle i smitte-
vernarbeidet i fremtiden vil likevel være avhengig av
helsesøstrenes prioriteringer og evne og vilje til å mål-
rette tiltak mot de mest utsatte grupper. Som gruppe
skal helsesøstre være generalister og de skal nå hele
befolkningen. Dette er både en styrke og en svakhet.
Utenom vaksinasjonsarbeid og til dels tuberkulosear-
beid, er smittevernarbeid ikke noe alle helsesøstre
kommer hyppig bort i og det utgjør bare en liten del av
arbeidsoppgavene. Fremtidens smittevern stiller høye
krav til kompetanse og stadig oppdatering. Mange ste-
der i landet er helsesøstertjenesten nå organisert under
barn- og oppvekst avdelinger i kommunen, fremfor i
helseavdelinger. Dette kan medføre en svakere kom-
munikasjon med medisinsk-faglig ansvarlig og svekke
helsesøsters rolle i smittevernarbeidet. I flere større
byer er smittevernarbeidet ivaretatt av egne smitte-
vernkontor med leger og helsesøstre som arbeider med
dette spesielt. Det er opprettet en egen landsdekkende
faggruppe av helsesøstre som arbeider med smitte-
vern. Gruppen møtes til fagseminarer og utgir skrivet
”Smittevernnytt”, som er et viktig bidrag til oppdate-
ring og høyt faglig nivå i smittevernarbeidet blant hel-
sesøstre. Kanskje det gjenspeiler en del av fremtiden –
en viss spesialisering blant helsesøstre for å møte sta-
dig økte krav til kunnskap. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det begynte i Asia. Og det begynte med kopper. Den
aller første beskrivelsen av ”vaksinering” er fra Kina
så tidlig som 3000 år før Kristus. Tørre skorper fra pa-
sienter med kopper ble malt opp og støvet pustet inn.
Det har skjedd mye mellom denne første slimhinne-
vaksinen og dagens vaksineutvikling. 

Koppevaksine
Vi vet lite om hvilken effekt den første koppevaksinen
hadde. Den neste, ”variolisering”, er beskrevet både
fra India og Kina omkring år 1000. Væske fra en vesik-
kel hos en pasient med et lett tilfelle av kopper ble ført
inn under huden hos den som skulle vaksineres. Meto-
den ble innført i Europa på 1600-tallet og fikk en viss
utbredelse de neste par århundre. Men risikoen var be-
tydelig med en dødelighet på et par prosent. Det at
metoden i det hele tatt ble brukt, sier mye om hvor
redde folk var for sykdommen. 

Det store gjennombruddet kom med den engelske le-
gen Edward Jenner, som regnes som vaksinasjonens
far. Det sies at han fikk ideen fordi han la merke til at
budeier hadde så pen hud: de var ikke koppearret.
Han lurte på om det kunne være noe som beskyttet
dem mot kopper, kanskje deres kontakt med kukop-
per? For å teste dette, tok han væske fra en kukoppe-
vesikkel og førte inn under huden på sin forsøksper-
son. Etterpå utsatte han personen for koppesmitte, og
så at han ikke ble syk. Han utførte og beskrev altså et
kontrollert forsøk, et av de første i medisinsk litteratur,
i 1796. Selve ordet vaksinasjon har sin bakgrunn her.
Det kommer fra det latinske vacca, som betyr ku. 

Beskyttelse mot kopper var av de ting folk virkelig øn-
sket seg, så metoden ble fort tatt i vanlig bruk. I Dan-
mark-Norge ble vaksinering påbudt i 1810, selv om på-
budet kanskje ikke ble håndhevet så veldig strengt. Vi
har også rapporter om effektivitet, bl.a. fra en koppee-
pidemi i Marseille i 1825 (tabell 1).

Tabell 1. Dødelighet av kopper under en epidemi i Marseille
i 1825
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Beskyttelsesmetode Dødsfall per 1000 syke
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ingen 124
Variolisering 2
Vaksinering 0,66
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vaksinen var altså effektiv, men langt fra ufarlig.
Lenge ble vaksine overført fra person til person, fra

arm til arm. Dermed ble det også overført en rekke an-
dre sykdommer, for eksempel hepatitt, meslinger, dif-
teri og syfilis. At vaksineviruset i seg selv kunne gi
sykdom, med hjernebetennelse og død som de alvor-
ligste, ble man ikke klar over før vaksinen hadde vært
i bruk i omkring 100 år. Virkelig produksjon, der vacci-
niavirus ble dyrket på mageskinnet til kalver, kom
først i gang omkring år 1900. Samtidig kom de første
forsøk på standardisering og kvalitetskontroll. Denne
produksjonsmetoden (om enn med noen forbedringer)
var standardmetoden helt til sykdommen ble erklært
utryddet i 1980.

Louis Pasteur og rabiesvaksinen
Louis Pasteur var den første som bevisst dyrket og
svekket bakterier for å bruke dem til å oppnå immu-
nitet uten sykdom. Slik utviklet han en miltbrannvak-
sine til bruk hos sauer. For oss er han imidlertid aller
mest kjent som mannen bak rabiesvaksine. 

Pasteur gjorde forsøk med kaniner og hunder. Han
oppdaget at ryggmargen til kaniner infisert med rabies
ble mindre smitteførende jo lengre han lot den henge
til tørk. I hundeforsøkene injiserte han først ”tørr”
ryggmarg, deretter ferskere og ferskere. Han avsluttet
med å injisere levende virus i hundens hjerne, noe som
ellers alltid var dødelig, og fant at de vaksinerte hun-
dene tålte dette uten å bli syke. De var immune. I juli
1885 ble han oppsøkt av noen som hadde hørt om hans
hundeeksperimenter. De hadde med seg en gutt som
var bitt av en hund med hundegalskap og tryglet om
hjelp. Dette var pasientenes eneste sjanse, alternativet
var en 100 % dødelig sykdom med store lidelser. 

Behandlingen av den første pasienten var vellykket.
Pasteur utviklet etter hvert en ti dagers ”standardkur”,
der han begynte med injeksjon av ”helt tørr” rygg-
marg, som hadde tørket i 14 dager, og avsluttet med
”fersk” femdagers marg. Ved ekstra stor risiko, mange
bitt eller bitt i ansiktet, brukte han intensivkurer med
flere og ferskere injeksjoner. I løpet av de første ni må-
nedene behandlet han 726 pasienter. Alle hadde bitt
som ville vært dødelige uten behandling, men bare 38
av dem døde. Likevel kom det mye kritikk av behand-
lingen, og påstander om at det var den som tok livet
av pasientene, ikke sykdommen. 

Mot år 1900: har man en bakterie, kan man
lage en vaksine
Oppdagelsene av forskjellige bakterier og deres rolle
som årsak til sykdommer skjøt fart i årene frem mot
1900, likeså den første kunnskap om kroppens forsvar
mot infeksjoner. Med dette fulgte tanken om å lage
vaksine ved å injisere drepte bakterier, for å stimulere
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til immunitet uten sykdom. En rekke bakterier ble dyr-
ket, drept og injisert, med varierende suksess. De mest
vellykkede, helcellevaksiner mot kolera og tyfoidfeber,
var i bruk så sent som for 20 år siden. Vaksiner mot
meningokokker og streptokokker laget på denne må-
ten var imidlertid lite vellykket. 

1920-tallet: serumterapi og toksoidvaksiner
Parallelt med oppdagelsen av bakterienes og immu-
nitetens rolle, kom serumterapien, forståelsen av at
man kunne bekjempe sykdommer ved å injisere anti-
stoffer.  Antistoffer ble laget i form av hesteserum, for-
di hester tålte mange infeksjoner som var farlige for
mennesker, uten å bli syke. Dette viste seg å være sær-
lig effektivt for sykdommer som skyldtes bakterienes
toksiner, slik som difteri og tetanus. Neste utviklings-
trinn var å gjøre toksinene ufarlige, injisere dem på
mennesker og derved få dem til å lage antistoffene
selv. Snart var toksoidvaksinene et faktum. Dagens
vaksiner mot difteri og tetanus er litt mer renset, men
prinsippet er akkurat det samme. 

Vaksiner mot virus
Med oppdagelsen av virus og muligheten til å dyrke
dem, kom virusvaksinene. Den første virusvaksinen
som kom i praktisk bruk var gulfebervaksine, fremstilt
av levende virus som var svekket ved gjentatte dyrk-
ninger. Denne vaksinen ble tatt i bruk på slutten av
1930-tallet, og er nærmest uendret i dag. De første for-
søkene med influensavaksiner av drepte virus ble også

gjort tidlig på 1930-tallet, men vaksinene slo ikke igjen-
nom før etter annen verdenskrig. Poliovaksiner, først
drept og så levende, kom i bruk i løpet av 1950-tallet.
Det er vanskelig for oss å forstå hvilken trussel polio-
myelitt var den gangen og hvilken lettelse det var for
foreldrene å vite at barna takket være vaksine ikke
lenger var truet av den fryktede sykdommen. 

Vaksiner mot meslinger, kusma, røde hunder, hepatitt
A og andre virus er senere kommet til. De er alle laget
etter de samme prinsippene og består enten levende,
svekkede eller drepte virus. Det eneste unntaket, viru-
svaksinen som kan sies å være fremstilt på mer moder-
ne måte, er vaksine mot hepatitt B (tabell 2). 

Tabell 2. Noen av våre vanligste vaksiner.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vaksinetype Sykdommer
Toksoid (toksin som ikke Difteri og tetanus
lenger er giftig)
Drepte bakterier (hele eller deler) Kikhoste, Hib, penumo-

kokkder
Levende, svekkede bakterier BCG
Drepte virus Influensa, TBE, hepatitt A
Levende, svekkede virus Meslinger, kusma, røde 

hunder, gulfeber
Vaksiner laget med gentekno- Hepatitt B, levende tyfoid-
logiske metoder vaksine, koleravaksine 

(toksindelen)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Genteknologi og nye muligheter
På 1980-tallet kom genteknologien, muligheten til å en-
dre en mikrobes egenskaper ved å forandre arvemate-
rialet. Dette ga store forhåpninger om gjennombrudd
på vaksinefeltet. Men resultatene har hittil vært be-
grenset. Det har mange årsaker. Ikke alle infeksjoner
gir langvarig eller livslang immunitet, slik de sykdom-
mene vi hittil har klart å lage gode vaksiner mot gjør.
Mange av de infeksjonene vi nå forsøker å skape be-
skyttelse mot, har helt andre egenskaper for eksempel
at de immunologiske prosessene bidrar til skaden (RS-
infeksjon, streptokokker gruppe A), at virus stadig for-
andrer seg (influensa, HIV), at agens gjemmer seg in-
tracellulært, så immunapparatet ikke får tilgang (tu-
berkulose i latensfase) eller at virus angriper selve im-
munapparatet (HIV). Likevel tror vi den rette immu-
nologiske responsen vil kunne hjelpe oss å bekjempe
eller beskytte oss mot infeksjonene. Noe av problemet
er å vite hva som er riktig respons: Vi vet ikke akkurat
hvilken struktur (epitop) immuniteten bør rettes mot
eller hvilken del av immunappratet som må stimuleres
for å gi beskyttelse. I andre situasjoner får vi en ønsket
respons, men den er ikke sterk eller langvarig nok. Vi
har derfor enda ikke klart å utnytte de mulighetene
som burde ligge i genteknologiske metoder. Men det
er fortsatt grunn til å tro at her ligger muligheter både
til helt nye vaksiner og ikke minst til nye kombinasjo-
ner. Tre hovedprinsipper for genteknologiske vaksiner
skal nevnes her.

Nukleinsyrevaksiner består av DNA eller RNA som
koder for de delene av bakterien eller viruset vi ønsker
å oppnå immunitet mot. Nukleinsyrene injiseres i
muskel eller intrakutant. Celler på injeksjonsstedet
produserer selve vaksinen, den ønskede proteinstruk-
turen, på grunnlag av arvestoffet. Forsøk hos mus har
vist lovende resultater, men forsøk hos mennesker vi-
ser foreløpig at det er vanskelig å få god respons. Me-
toden er likevel lovende – den gir stor fleksibilitet og
mange muligheter. Men det er også risikoer som må
avklares. Vi må for eksempel være helt sikre på at vak-
sinen ikke tas opp som en permanent del av cellenes
eget DNA og fører til endringer vi ikke ønsker. 

Vaksiner med levende vektor bruker store mikroorga-
nismer, som koppevaksinevirus, E.Coli eller andre
ufarlige bakterier som vektor eller bærer. Nukleinsyrer
som koder for de epitopene vi ønsker immunitet mot,
settes inn i vektorens DNA / RNA slik at den aktuelle
strukturen kommer til uttrykk på vektorens overflate.
Når vektoren formerer seg i kroppen, stimulerer det til
immunitet. Prinsippet er brukt til rabiesvaksine til ville
dyr med suksess. Arvestoff fra rabiesvirus er satt inn i
koppevaksinevirus. Denne vaksinen er injisert i matbi-
ter (kylling) som er spredd over store områder i
Mellom-Europa, der man ønsket å vaksinere rev og an-
dre villdyr mot rabies. Det ser ut til at revene ved å
spise maten har oppnådd den ønskede immunitet, slik
at villdyrrabies i disse områdene i Europa nå nesten er
utryddet. 

Vaksiner inkorporert i planter høres vel for de fleste

fortsatt litt ”science fiction”-preget, men også her er
det gjort lovende forsøk. Både poteter og bananer kan
tilføres arvestoff fra mikrober og deretter uttrykke epi-
toper som gir opphav til immunitet hos den som spiser
planten. Det høres besnærende enkelt, men det er vel
en del ting omkring dosering m.m. som gjør at dette i
høyeste grad må sies å være fremtidsforskning. 

Det arbeides også mye med å finne nye og bedre måter
å presentere vaksinene på. To viktige prinsipper er
slimhinnevaksiner og transkutane vaksiner (som plas-
seres på huden som et plaster). Dette er ønskelig fordi
det ville være en stor fordel å komme bort fra sprøyter,
særlig i fattigere land der engangssprøyter langt fra er
noen selvfølge. Men også fordi de fleste infeksjoner an-
griper gjennom slimhinnene; å stoppe mikrobene alt
der er kanskje det aller tryggeste. Vi vet at det er mu-
lig, siden den levende, orale poliovaksinen har den
egenskapen. Huden er mindre viktig som inngangs-
port, men inneholder svært mange immunologisk 
aktive celler. Presentasjon gjennom huden burde der-
for kunne gi meget sterk respons på en vaksine. 

Det viktigste tiltaket for å få sterkere vaksinerespons
vil sannsynligvis være utvikling av nye og bedre adju-
vans. Men noe annet som prøves ut er såkalt ”prime
boost vaksinering”. Det betyr enkelt sagt at man ikke
gir samme vaksine flere ganger, men vaksinerer mot
samme sykdom med forskjellige prinsipper, f.eks. først
en nukleinsyrevaksine og så en vaksine med levende
vektor. Vi ”primer” med den ene og ”boostrer” med
den andre. Også her er det sett lovende resultater i dy-
reforsøk, men foreløpig høres litt upraktisk i daglig
helsestasjonsvirksomhet…

Hvor står vi i dag?
Vaksinene er i dag en nødvendig og selvfølgelig del av
vår medisin. Vi kan knapt tenke oss en verden der
kopper, difteri, poliomyelitt og meslinger florerer. Det
gjør oss overlegne – vi tror vi har kontroll over infek-
sjonene. Gjennom de siste 20 årene har vi likevel sett
flere ganger hvordan folk blir forskrekket, redde og
nesten vantro når det dukker opp sykdommer som vi
ikke kan beskytte oss mot på denne måten, som HIV-
infeksjon og SARS. 

Samtidig viser vaksinehistorien tydelig hvordan alle
vellykkede forebyggende tiltak er sin egen fiende: Når
sykdommen forsvinner, er det vanskelig å få folk til å
forstå hvorfor man skal fortsette å forebygge. Negative
effekter av vaksinene, enten de er reelle eller mistenkte
på tynt grunnlag, får en meget stor plass i folks be-
vissthet når sykdommen ikke lenger er synlig. Det er i
dag en av våre største utfordringer. 

Vaksinene fortjener en stor og viktig plass i dagens
medisin. Vi kan håpe på nye og enda bedre vaksiner,
mot flere sykdommer og med enda færre bivirkninger.
Men det viktigste er likevel at vi fortsetter å utnytte
det potensialet som ligger i dagens vaksiner. Vår jobb
er å sørge for at de blir brukt.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anna Kvåle, helsesyster i Skjåk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I åra frå 1973 til 1994 brukte eg mykje av tida mi til å
arbeide i land i den tredje verda. Dei tre fyrste åra opp-
held eg meg i Bangladesh, i åra 1986–89 var eg i Nica-
ragua og frå 1993 til 1994 var det Guatemala som var
«arbeidsplassen» min. 
Ofte er det tilfeldig kor ein får sine «mellomlandingar»
i livet, men det var samværet med fire danske sjuke-
pleiarar som førde meg til desse landa, land som var
prega av krig og uro, mangel på infrastruktur og
mangel på dei mest grunnleggjande hjelpemiddel når
det gjeld helse.
Det byrja med at eg utdanna meg ved Ullevål sjukehus
i 1970. Den gongen var det obligatorisk med eit pliktår,
som eg tok i Trondheim. Det var der eg trefte dei fire
omtala danskane, og vart med dei til Danmark, der eg
jobba som intensivsjukepleiar i Horsens. På fritida del-
tok eg som ”klunser” i  Abbe’ Pierres Emmausbeve-
gelse, og arbeidde med innsamling til SOS Tørrmelk til
barneheimar i Calcutta i India og støtte til Mor Theresa
sine prosjekt. Gjennom dette arbeidet høyrde eg om U-
landsforeningen Svalerne, som ynskte to sjukepleiarar
til Bangladesh. Etter nokre samtaler og samankomster,
fann Svalerne meg egna for ei 2  årig  kontrakt. Det
vart til at eg og  Jytte reiste til India der vi oppheld oss
i ein månad og såg på Svalerne sine prosjekt, som
gjekk på ulike former for hjelp til sjølvhjelp, og deret-
ter fekk vi to månader med språkopplæring i Bangla-
desh. Det var forresten ei interessant oppleving: Vi
budde i eit nonnekloster medan vi fekk opplæring i
bangla i eit munkekloster! Sidan reiste vi rundt og såg
på ulike prosjekt, særskilt eitt prosjekt som var bygt på
ideologien til kinesiske «barfotlegar», og vart leia av
ein bengalsk lege. 
Svalerne hadde fått tildelt eit område i Bangladesh
som vart deira «arbeidsplass». Ei fotballbane vart an-
nektert så dei kunne byggje opp eit integrert helse-
program med eit leiarteam som bestod av ein medisin-
student, ein sosialarbeidar og 2 sjukepleiarar, pluss ein
koordinator. Eg var den einaste norske. Der førde vi
opp ein prosjektbygning der den eine halvdelen var
klinikk og undervisningslokale og resten bustad for
oss i prosjektgruppa. Vi byrja med å tilsetje lokale per-
sonar i helsearbeid. Så vart det opna ein klinikk for
ungar frå 0 til 5 år. Men det var så stor pågang av folk i
alle aldersgrupper, med lange køar, så det vart ei ut-
fordring å konsentrere seg om dei som eigentleg var
målgruppa. Vidare dreiv vi helseopplysningsarbeid og
undervisning av lokale helsearbeidere.

Helsearbeid i Bangladesh
På den tida hadde Bangladesh rivi seg laus frå Vest-
Pakistan, og var eit land heilt utan infrastruktur, – bok-
staveleg tala alt mangla. Vår oppgåve var å få i gang
eit integrert helseprogram. Etter å ha lært opp helsear-

beidarar byrja vi arbeidet med helseopplysning i
landsbyane. Å betre toalettilhøva var ei av dei vikti-
gaste oppgåvene. Som regel fanst det ikkje noko sys-
tem med avtrede, folk gjekk berre ut på markene når
dei gjorde frå seg. Dette innebar stor smittefare, og folk
måtte opplærast i å bruke toaletta … 
Vi fekk også forbetra kvaliteten på vassbrunnane og
fekk mellom anna tak i handpumper, noko som gjorde
at vi kunne gå djupare ned i grunnen og få tilgang til
reinare grunnvatn. Vi arbeidde også med opplysning
om ernæring og delte ut frø og gav rettleiing om dyr-
king i kjøkenhagar, vi informerte om familieplanleg-
ging og prevensjon, og prøvde å forbetre tilhøva for
dei barna som allereie var komne i ein familie. Vi delte
ut p-piller, var på heimebesøk og gjennomførte
mellom anna vaksinasjonar mot  koppar. WHO hadde
eit program som gjekk ut på å prøve å utrydde koppar,
og det var det programmet vi deltok i. Koppar var eit
av dei store helseproblema og førde til blindheit og
dødsfall. Vi vaksinerte og delte ut medisinar mot kole-
ra. Dette var i regntida, og vi for rundt i små båtar sa-
man med bengalske collegestudentar.

Helsesyster i den tredje verda

Mor med barna sine framfor Svale-klinikken i Bangladesh.
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Å halde seg sjølv frisk ute i felten vart ei utfordring,
det var ingen doar, det var folk over alt og det var
mangel på reint vatn. Mange fekk lus. Ungane var 
plaga av skabb, og mange døydde av infeksjonar som
oppstod når dei klødde seg. UNICEF delte ut store
dunkar med skabbmedisin, og vi «måla» ungane med
skabbmiddel og målarkost! Parasittar og amøber var
eit anna problem, forårsaka av ureint vatn. Men under-
ernæring, diare, luftvegsinfeksjonar, tuberkulose og
malaria var dei største problema.
Vi lærde opp utvalde personar til å arbeide med fore-
byggande helsearbeide i sine eigne landsbyar og ar-
beidde sjølve med prosjektet vårt. Etter kvart fekk vi
god kontakt med folket også. I byrjinga var dei nemleg
temmeleg skeptiske mot desse kvite menneska, som
hadde okkupert fotballbana deira! Vi hadde god nytte
av ein lokal journaliststudent, son av ein kjend person
som vart drepen i fridomskampen. Faruq skreiv om
oss i lokalavisa, og det var ei god hjelp. Eg har framleis
god kontakt med journalisten, som nå er i ferd med å
opprette ein journalistskule i Nepal med kanadisk bi-
stand.
På eit tidspunkt fekk klinikken eit mikroskop. Den
gongen hadde eg fått lus, og ein av dei lokale helsear-
beidarane som fekk lov å titte i mikroskopet, ropte
over seg av den store norske lusa …
Sjølv om det var mykje elende i Bangladesh, var det
mykje glede også. Vi vart etter kvart integrert i sam-
funnet, og vart godt kjend med familiar og deira leve-
vis.
For tre år sidan var eg attende i Bangladesh saman
med den andre sjukepleiaren eg reiste ut saman med.
Høgdepunktet på reisa var møte med gamle medarbei-
dere og få den opplevinga å sjå korleis dei hadde klart
seg. Vi såg med eigne augo at dei hadde drege stor
nytte av opplæringa vår, og hadde kome vidare i ar-
beidet sitt. Svalernes ide med hjelp til sjølvhjelp hadde
båre frukt. Dei lokale samarbeidspartnarane kom fram
med deira livserfaring og konkluderte med at 
deira erfaring frå Svaleperioda  hadde hjelpt dei godt
til å få eit betre tilvere. Tilvera var mykje betre nå, det
fanst skular og infrastruktur, sjølv om Bangladesh
framleis er eitt av verdas fattigaste land. 

Helsesyster i Nicaragua
Etter Bangladesh jobba eg framleis i Svalerne med
opplysning om tilhøva i den tredje verda. Nå fann eg
ut at eg ville ha stor nytte av å vera helsesyster. For å
ta den utdanninga i Danmark måtte eg ha erfaring som
heimesjukepleiar, og jobba i tillegg på barneavdelinga

på eit sjukehus i to år, før eg tok helsesysterskulen ved
universitetet i Århus. Så vende eg attende til Norge og
arbeidde som sjukepleiesjef i Lom i nokre år. Eg (had-
de) jobba da med solidaritetsarbeid for Nicaragua si-
dan den Sandinistiske revolusjonen og hadde vore i
Nicaragua to gonger på besøk. Dermed fekk eg jobb
som helsesyster i Nicaragua gjennom SAIH (Studen-
tenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond). 
I Nicaragua var eg i tre år. Her fekk eg god nytte av
bakgrunnen min som helsesyster og kunnskapene frå
Bangladesh.  SAIH er ein partipolitisk uavhengig bi-
stands og solidaritetsorganisasjon som arbeider etter
mottoet ”utdanning for frigjøring!”. Det var mangel på
helsepersonell i Nicaragua, og særleg på Atlanterhavs-
kysten, der eg arbeidde på eit helsesenter i Det epide-
miske program, mest med førebygging og behandling
av tuberkulose. Pasientane fekk behandling i eitt år, og
eg vart godt kjend med både pasientane og familiane
deira. Eg arbeidde også med mor/barnprogrammet
med ernæring, helseopplysning, vaksinasjonskampan-
jer, heimebesøk og  undervisning på den lokale sjuke-
pleierskule. På den tida fungerte sjukepleieskulen i
midlertidige og  nedslitte lokaler. For å bøte på mange-
len på sjukepleiere i området var SAIH med til å bygge
opp ein sjukepleierskule med plass til 120 elevar og
internat for 40 personar. Eg var attende i Nicaragua
sist år og eg såg at den skulen fungerar godt også i
dag.
I Nicaragua såg innbyggjarane på oss hjelpearbeida-
rane på ein heilt annan måte enn i Bangladesh, vi var
meir «like» og vår utdannelse var ikkje så forskjellig. I
Nicaragua jobba eg saman med lokalt helsepersonell
som var dyktige og hadde ein god utdannelse. Arbeid-
de også saman med  mange cubanere. Cuba sende bri-
gader med helsepersonell og medisin, medisinsk ut-
styr og basis matvarer som bønner, matolje og sukker.
På grunn av contrakrigen, støtta frå USA og vareboi-
kott frå USA, var det mangel på alle basisvarer. Men
tredje kvar månad kom det ein ”båt med bananer” frå
Cuba, og da vart rasjoneringsbutikkane fyllt opp.
På grunn av krigen hadde vi avgrensa fridom til å rei-
se ut. Vi måtte ha med oss soldatar og spesialtillatelse.
Den einaste måten å kome til og frå byen var med fly,
for det var for farleg å ferdast etter vegane. Da eg kom
der, var det full mobilisering, og eg måtte vera med og
grave skyttargraver rundt heile byen, – det var fyrste
jobben min der! Vi grov, song og dansa. Sjølv om situ-
asjonen var alvorleg og tøff, har nicaraguanarane
uvanleg godt humør og stor livsglede. Her var eg iso-
lert og levde saman med lokalbefolkninga. Det var eit
gjestfritt folkeslag og eg vart snøgt integrert i lokal-
samfunnet. Størsteparten av befolkningen var Miskito-
indianere. Eg er så heldig å ha stått fadder for fleire
barn der, og det er mange jenter i området som heiter
Anna. Eg har framleis god kontakt med mange av dei. 
Vi hadde eit såkalla prosjekthus som skulle romme
både ein lege, ei jordmor og meg som helsesyster.
Osterøyjordmora hadde med seg heile familien sin, og
det vart litt trangt i huset, så eg budde hjå ein lokal fa-
milie nokre månader. Det var ikkje mykje plass å bol-
tre seg på, så eg måtte pent dele rom med bror til hus-
mora, som også var sjukepleiar. Men etter ei veke vart
husmora mobilisert, og ansvaret for fem barn vart
overført på meg. Eg måtte både gje dei mat, stelle hus
og stryke skuleuniformer! Språket i familien var ei
blanding av engelsk, spansk  miskito og kreolsk. Eg og

Liten gut fra Bangladesh med kopper.



ein fransk sjukepleiar fekk undervisning i miskito hjå
ein lærar som og var miskitoindianer. Det vart språk-
undervisning og kjærleik, Modesto vart med til Frank-
rike og dei gifta seg der. I fjor  hadde eg besøk av dei i
Skjåk.

Til Guatemala
På 80-talet var det mange mayaindianarar som flykta
til Mexico frå Guatemala, fordi dei vart forfylgde og
massakrerte av militærregimet. I –93 inngjekk mayin-
dianerne ei avtale med den Guatemaltekiske regjering
at dei skulle få vende heim og få jord. Eg fekk føre-
spurnad frå Redd Barna om eg ville reise til Guatemala
som fredsvakt og helsesyster. Flyktningane følte seg
ikkje trygge på dei militære, og trong internasjonale
observatørar for å verne seg. Midt i ein jungel vart det
rydda plass for 450 familiar, som mellombels skulle bu
i primitive hytter. Eg jobba saman med det lokale
Redd Barna og Leger uten grenser. Vi budde i eit plast-
skur, og det var leire og søle over alt, så vi måtte gå i
gummistøvlar heile dagen, – det var som å vera på
campingtur! Klinikken var også eit plastikkskur som
fungerte både som operasjon og fødestugu, tross jyng-
ande leirgolv.  Men i elva var heldigvis vatnet reint.
Der kunne vi vaske oss, – berre vi såg opp for kroko-
dillene! Denne perioda var i regntida og vi vart svært
slitne av å stå og gå i gummistøvlar heile tida, for det
var verken stolar eller senger å sitje på. Vi låg i hen-
gekøyer, og laga maten vår over bål. Kvar veke døyd-
de det ungar av luftvegsinfeksjonar dei fekk frå all
bålrøyken. Og vass-spørsmålet var eit problem som
vart løyst ved å pumpe vatn opp i store plastsekkar og
klore det. 
Det var både lokale og internasjonale legar og sjuke-
pleiarar i teamet eg arbeidde saman med. I byrjinga
var mayaindianarane svært skeptiske til oss; dei hadde
nok tvilsame erfaringar med framande frå krigen.
Eg arbeidde på denne plassen i to månader. Da var eg
så sliten at eg måtte reise heim til Norge og kvile ut.
Etter nokre månader var eg attende. Det var då bygt
opp både skular, ein klinikk og bustader, slik at inn-
byggjarane i det minste fekk tak over hovudet. Etter
kvart fekk vi også tak i solcellepanel som skaffa oss litt
ljos.
Saman med kvinneorganisasjonen Mamamaquin (etter
ei mayakvinne som vart drepen under ein av massa-
krane), bygde vi opp eit ernæringsprogram. To gonger
i månaden fekk ungar opp til fem år, gravide og gamle
utdelt soyamjølk, maismjøl og rismjøl i ein drikk som
vart brukt som næringstilskot. Kvar månad vart ung-
ane vege, og vi laga vektkurvar for å sjå utviklinga.
Ved sida av dreiv vi undervisning, helseopplysning og
barnevaksinering, behandling og forebygging av mala-
ria og tuberkulose, fødsel og barsel. Med andre ord var
vi som ein helsestasjon med varierte oppgaver. Lokalt
helsepersonell var med og arbeidde om dagen og fekk
undervisning om kvelden. 
I Guatemala vart eg verande i jungelen halvanna år og
budde nokså isolert, sjølv om det kom veg etter kvart.
Også desse gruppene har eg kontakt med og høyrer
jamnleg korleis det går med dei. Under dette opphal-
det følte eg at eg vart jamstelt med lokalbefolkninga,
og vart respektert som ein av deira eigne. Eg fekk også
tilbud om å få ein liten jordflekk. Mayafolket er kloke
og viljesterke menneske og eg lærde mykje av dei. No-
belprisvinnaren Roberta Menchu er maya. Eg fekk tref-

fe henne på ei kvinnekonferanse i Oslo før ho vann
Nobelprisen, og trefte henne ved eit tilfelle att ombord
i eit fly etter at ho fekk Nobelprisen. Seinare var ho på
besøk i jungelen der eg budde, i samband med under-
skrivelse av fredsavtalen i Guatemala. Da var ho i fyl-
gje med Gunnar Stålsett, som deltok i underskrivings-
prosessen. 

Priviligert
Gjennom dette arbeidet tykkjer eg at eg har fått stor
menneskekunnskap, og min bakgrunn som helsesyster
har vore ein god ballast. Eg føler meg priviligert som
har fått lov til å arbeide og bli motteken i andre kultu-
rar. Noko av det eg ser på som viktigast er å bli motte-
ken i den kulturen ein kjem til, og bli sett på som ein
ressurs i staden for eit problem. Slik eg ser det, er det
viktig å vera kultursensitiv. Ved å vera audmjuk i
møte med medmenneske og å
vere eit medmenneske sjølv, får
ein andre til å opne seg. Kultur-
sensivitet stiller krav til oss alle,
enten vi er etniske nordmenn 
eller innvandrer. I begrepet kul-
tursensivitet ligg det mange
moglegheiter for gjensidig dia-
log for læring mellom grupper
og enkeltpersoner i eit fleirkul-
turelt samfunn.
Eg føler meg trygg i møte med
andre etniske grupper og det
har eg god nytte av som helse-
syster. Dette er også ein fordel i
arbeidet mitt som helsesyster
her i Skjåk, som så smått er i
ferd med å bli eit fleirkulturellt
samfunn med folk frå mange
nasjoner. Det er også viktig å
vera merksam  på rasisme og
problem som kan oppstå i møte
med etniske minori-tetar.
Menneska er like i botnen; det
ser vi når vi kjem opp i krisesi-
tuasjonar. Å ha tryggleik rundt
seg og bli akseptert, er grunn-
leggjande behov som vi alle 
har bruk for.
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Helsesyster Anna på heimebesøk hjå ein nyfødd gut i junge-
len i Guatemala.

Maria utanfor klinikken
i jungelen i Guatemala.
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Av Mae Iris Haarstad, helseråd-
giver/helsesøster 

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

I følge Lov om Helsetjenesten i Kommunene og For-
skrift om Helsetjenester i Skoler er ansvaret for all sko-
lehelsetjeneste, også i videregående opplæring, tillagt
kommunen.
Oppland Fylkeskommune har som eneste fylke i lan-
det ansatt helsepersonell for å gjennomføre skolehelse-
tjenesten i videregående skoler. Det medisinsk-faglige
rådgiver-ansvaret ligger hos kommunelege 1 i verts-
kommunen, mens arbeidsgiver- og personalansvaret
er tillagt rektor. Vertskommunene for videregående
skoler og fylkeskommunen finansierer tjenesten
gjennom en avtale om utgiftsfordeling av lønnsmidler
på 50/50 %. 

Stillingstittelen er fra august 2002 endret fra spesial-
rådgiver til helserådgiver, før dette igjen var tittelen
skolesykepleier. Tilsettingskrav for utøvere av tjenes-
ten er sykepleierutdanning med tilleggsutdanning
innen forebyggende helsearbeid eller annen relevant
utdanning for arbeid med utdanning.

Hva er så årsaken til at Oppland Fylkeskommune har
en slik ordning, når det er den enkelte kommune som
har ansvaret for skolehelsetjenesten gjennom sin lov-
pålagte helsesøstertjeneste? Her er noe av den historis-
ke bakgrunnen:

HISTORIKK – opprinnelse og utvikling
Da de videregående skolene ble etablert i omtrent hver
eneste kommune utover på 70-tallet, ble det snart klart
at helsesøstrene i kommunen ikke hadde kapasitet til å
være så mye ute i skolene som ønskelig. I 1977 ble Fyl-
keshelsesøster og Fylkesskolesjefen i Oppland enige
om å opprette egne stillinger for skolesykepleiere 
i den videregående skolen. Normen var da som nå 10
% stilling pr. 100 elever. Helsesøstrene i Oppland ved
faggruppa var sterkt i mot dette og helsesøstrene søkte
ikke disse stillingene, slik at alle som ble ansatt var sy-
kepleiere av utdanning.

I 1977 var alt personell i skolehelsetjenesten i Norge –

vesentlig helsesøstre og leger – fylkeskommunalt an-
satt. Da Lov om Helsetjenesten i Kommunen ble inn-
ført i 1984, og ansvaret for bla skolehelsetjenesten ble
tillagt kommunene, forble skolesykepleierne i Opp-
land fylkeskommunale. De ble overført til undervis-
ningsstillinger – med det lønnshoppet det førte med
seg – og ble tillagt ansvaret for rådgivning innen helse-
og sosialspørsmål. Forutsetningen var da at kommu-
nehelsetjenesten ved helsesøster skulle ha det lovpå-
lagte ansvaret for det forebyggende helsearbeidet i den
videregående skolen.
Stillingsbetegnelsen ble nå spesialrådgiver, og kompet-
ansekravet for å få fast ansettelse var grunnutdanning
i sykepleie og pedagogisk videreutdanning.

Tjenesten var fram til 1996 i sin helhet finansiert av
Oppland Fylkeskommune.
Pga. behov for økonomiske innsparinger ble det dette
året vedtatt å forhandle om utgiftsdeling mellom fyl-
keskommunen og vertskommunene for videregående
skoler, med henvisning til at ansvaret for skolehelsetje-
neste tilligger kommunene.
Fylkeskommunen lyktes i å inngå samarbeidsavtaler
med 50/50 % utgiftsdeling.
En stor medvirkende årsak til dette var den positive
medieomtale som denne  helsetjenesten fikk fra Ung-
dommens Fylkesting og elevene i de videregående
skolene. Det ble sett på som svært viktig at utøverne
av skolehelsetjenesten i de videregående skolene had-
de ansettelsesforhold på den enkelte skole, hadde faste
treffetider og var lette å få tak i.

Dette er også årsaken til at helserådgivertjenesten i dag
har et solid feste i den videregående skolen i Oppland. 

Helserådgiverne er i dag forpliktet av Lov om helsetje-
nesten i Kommuner og Forskrift om Skolehelsetjeneste,
og følger Statens Helsetilsyn sin Veileder for Helsesta-
sjons- og Skolehelsetjeneste – nr. 2 98. Vi ser fram til å
ta i bruk egen veiviser for videregående skoler som
nettopp er kommet, nemlig ”Veiviser for skolehelsetje-
nesten i videregående skoler”.

Helserådgiverne er svært mye brukt av elevene i sko-
lehverdagen. Skolene/lærerne merker godt økningen
av risikofaktorer blant ungdom, som rusmisbruk, sjøl-
skading, negativt sjølbilde og depresjoner.
Helserådgiver skal ha lav terskel for å bli oppsøkt og
eleven trenger ingen timebestilling. Helserådgiverne
kjenner lettere skolens rutiner, siden de sjøl er en del
av skolens hverdag, de er tilgjengelige til faste tider og
den fysiske nærheten gjør det lettere med samarbeid
med skolens pedagogiske personell og resten av rådgi-
vingsgruppa.
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Helserådgiver har til nå fulgt Veilederen for helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste, og har generell samtale
med alle grunnkurselever for å utrede eventuelle pro-
blemer og for å bli kjent. Ved skolestart har rådgiver-
teamet/spes.ped-teamet  en informasjonsrunde til alle
grunnkursklasser for å informere om tjenesten og for å
dele ut spørreskjema om fysisk og psykisk helse. Be-
svarelsen av disse spørsmålene blir lagt i egen konvo-
lutt og gitt tilbake til helserådgiver, som prioriterer
innkalling av elever som har gitt uttrykk for et spesielt
behov for samtale.  Dette kan også gjelde samtale med
PP-rådgiver.

Helserådgivertjenesten i Oppland (spesialrådgiverne/
skolesykepleierne) har vært en svært stabil og trofast
gruppe, de fleste har vært med siden starten i 1977.
Dette er nok et tegn på at vi trives svært godt i jobbene
våre i den videregående skolen, til tross for mye usik-
kerhet om stillingene våre helt siden oppstarten. Fra
2002 reforhandles avtalene med kommunene hvert tre-
dje år.

Helserådgivergruppa ser etter hvert betydningen av å
ha helsesøsterkompetansen i den videregående skolen.
Etter hvert begynner noen av oss å komme i pensjons-
alder, og nye sykepleiere og noen helsesøstere har til-
trådt helserådgiverstillingene. De nytilsatte får nå
kommunale vilkår med lønn som helsepersonellet i
kommunen, men fortsatt er ansettelsesforholdet i fyl-
keskommunen. 
Fram til 2002 har vi hatt lønn som pedagogisk perso-
nell, slik at helsesøster lønnes med adjunkts kompe-
tanse. Den ekstra lønnsfordelen har nå blitt borte.

Sjøl om det meste er positivt med å være ansatt som
helserådgiver i videregående skole, må det innrømmes
at det finnes en del utfordringer. Som ansatt i fylkes-
kommunen er vi ikke en naturlig del av kommunehel-
setjenesten. Til tross for at kommunelege 1 er vår nær-
meste faglige rådgiver, og at avtalen innebærer at vi
skal ha samarbeid om f.eks årsrapport og bli innkalt til
fellesmøter/samarbeidsmøter, skjer dette i svært varie-
rende grad. Vi står ikke på noe organisasjonskart og
blir lett uteglemt i den kommunale helsehverdagen.

Vanlig informasjon som helsesøstertjenesten i kommu-
nene får fra f.eks fra Sosial-og helsedirektoratet når
ikke fram til oss, kursinvitasjoner og all annen info li-
keså. Vi profiterer på de som har kombinert stilling
som  helsesøstere i kommunehelsetjenesten og helse-
rådgivere. På den måten får vi mer informasjon, men
dette er dessverre en ”akilleshæl” for helserådgivertje-
nesten, vi blir lett værende i et slags vakuum/ikke-
eksisterende tilstand.
Samtidig er mange av oss ikke pedagogisk personell
lenger og ikke en like naturlig del av skolehverdagen
som vi var tidligere.
Vi kan derfor fort bli ensomme i disse jobbene. For å
unngå ensomheten i yrket og å bedre samarbeidet med
kommunehelsetjenesten, har vi fått tilført lønnsmidler
til økning av stillingene våre for å øke samarbeidet. Vi
har også fått midler til veiledning for helserådgivere
og helsesøstrene i kommunen sammen. Dette er svært
vellykket og har oppslutning i alle regionene i Opp-
land – Hadeland, Gjøvik/Toten, Lillehammer-området
og Nord-Gudbrandsdalen. Det ser også ut til at vi fort-
satt skal få fylkeskommunale midler til dette.

Helserådgiverne har også faste fellesmøter minimum
en gang vår og høst. Vi deltar på Rådgiversamling i
Fylkesopplæringssjefens regi en gang årlig – for alle
rådgivere i grunnskole og videregående skole og vi får
midler til å delta på fagkurs. I tillegg har vi også vært
på 3-dagers ekskursjon til Borås i Sverige for et par år
siden, for å se hvordan skolehelsetjenesten i videregå-
ende skole fungerer der.

Vi har dessuten en fast kontaktperson på fylkesopplæ-
ringssjefens kontor som koordinerer informasjonen og
fellesmøtene, og bistår oss med små og store proble-
mer i forhold til arbeidsgiver. 

Vår samarbeidsavtale med kommunene skal refor-
handles i år. Det ser ut til at helserådgivertjenesten i
videregående skoler i Oppland fortsatt skal få lov å ek-
sistere ut fra politiske signaler så langt. 
Er dette noe til etterfølgelse for andre fylker? Helse-
rådgiverne i Oppland bidrar gjerne med råd og hjelp.

Du går fram til mi inste grind,
og eg går og fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som galdt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.

Står du der ikkje ein dag eg kjem
fell det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og  tenkt på at der bur du.

Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastrande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

Inger Hagrup

Helsesøstre Nr. 2 – 2005
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Enkerud Lien og Rigmor Høye, helsesøstre i Sel
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi er to helsesøstre som holder på med videreutdan-
ning i psykisk helsearbeid.
Vi tar utdanningen over to år på deltid og er knyttet til
Høgskolen i Hedmark.

Studiet er lagt opp med ei undervisningsuke i måne-
den. Undervisningen foregår som fjernundervisning,
dvs. at foreleser sitter på Høgskolen i Hedmark og vi
studentene er fordelt ulike steder i Hedmark og Opp-
land. Vi får undervisningen på Otta.
Vi har hatt 6 samlinger der alle studentene har truffet
hverandre.

Jevnlig er det innlevering av individuelle oppgaver.
Akkurat nå er vi inne i en prosjektperiode der vi arbei-
der i grupper. Prosjektet går ut på at vi skal forske på
hvordan tilbudet innen psykisk helsearbeid i en kom-
mune fungerer. I våre grupper skriver vi henholdsvis
om bruk av individuell plan og tilbud til barn av psy-
kisk syke foreldre i en kommune.

Studiet er verdifullt for oss som helsesøstre av flere
grunner:
Vi har fått mye mer ny kunnskap om barn og ungdom
og deres familier enn vi trodde i utgangspunktet. Det
kan nevnes utviklingspsykologi, betydningen av godt
samspill mellom barn og foreldre, hva adferdsproble-
mer og konsentrasjonsproblemer og andre problemer
som barn sliter med i oppveksten, kan bety for de sei-
nere i livet. En del av disse barna utvikler seinere i li-
vet enda større problemer. 
Vi har fått enda større forståelse for begrepet tidlig
intervensjon, ikke minst i forhold til utviklingen av
psykoser hos ungdom. Vi har også lært mer om hvor
viktig det er å komme inn med hjelp så tidlig som mu-
lig for barn og ungdom.

Vi har også hatt undervisning om spiseforstyrrelser,
incest, rusmisbruk m.m. Flere av foreleserne arbeider
innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. De gir oss ett
godt innblikk i faget, både i forhold til praksis og teori.

Utfra hvordan vårt arbeidsfelt utvikler seg, er det ing-
en tvil om at det er disse utfordringene vi som helse-
søstre vil se mer og mer i årene framover. For å holde
tritt med utviklingen  , og for å kunne yte en god jobb
overfor brukerne, er denne kunnskapen vi får gjennom
videreutdanningen viktig.

Vi jobber mye i kollokvie- og veiledningsgrupper. Til
høsten skal vi i praksis i 8 uker enten på psykiatrisk in-
stitusjon, poliklinikk eller innen psykisk helsevern i en
kommune.

På slutten av det andre året skal vi velge en fordyp-
ningsoppgave.

Studentgruppa er tverrfaglig sammensatt. De fleste er
sykepleiere, men det er også vernepleiere, barneverns-
pedagoger, førskolelærere, lærere og ergoterapeuter
blant studentene.
Dette er berikende, spesielt i kollokviegruppene. Det
er verdifullt å få fram synspunkter fra ulike faglige stå-
steder i ulike diskusjoner.

De fleste har noe permisjon fra vanlig arbeid. Det er
også nødvendig for å komme gjennom faglitteraturen
vi får anbefalt samt oppgavene som skal leveres inn.
Kontakten med lærerne/veilederne på Høgskolen
foregår over Internett. Dette er et meget godt datapro-
gram.

Studiet er krevende, men samtidig gir det oss mye fag-
lig påfyll og personlig vekst.
Vi ser fram til resten av studiet  og oppfordrer andre
helsesøstre som vurderer å ta videreutdanning i psy-
kisk helsearbeid, til å kaste seg ut i det!

Helsesøstre Nr. 2 – 2005

34

Videreutdanning i psykisk helsearbeid –
en verdifull videreutdanning for helsesøstre?

Spor
Av Haldor Skard

Du går inn i ditt landskap.
Møter mennesker
Som går forbi,
Som tar følge.
Noen forlater du i neste kryss.
Noen lar du bli med for altid.
Ingen kan ødelegge
De vare sporene
Dere skapte sammen



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Marit Egdetveit, helsesøster for flyktninger i 
Lillehammer kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pilotprosjekt av helsesøstre i Lillehammer
kommune.
I 2004 fikk Lillehammer helsestasjon prosjekt-
midler fra Sosial- og Helsedirektoratet til styr-
king av helseopplysning om seksualitet og
samliv til flyktninger og innvandrere.
Prosjektmidlene kom fra Statsbudsjettet Kap.
719 Post 71, Handlingsplan for uønskede
svangerskap og abort. 
Undersøkelser viser at aborttallet blant
kvinner som tilhører etniske minoriteter i Nor-
ge er høyere enn blant norske jenter og
kvinner.

Helsestasjonen i Lillehammer har en helsesøster i full
stilling som arbeider med bosatte flyktninger i kom-
munen.
Med prosjektmidlene valgte vi å lønne en helsesøster i
20% stilling, slik at to helsesøstre sammen kunne starte
grupper med temaer rundt seksualitet og samliv for
flyktninger og innvandrere.
I tillegg til gruppene, ønsker vi også i prosjektet å gi
gruppen gratis tilgang på kondomer og muligheter for
gratis gravitest på helsestasjonen.

Samarbeid mellom helsestasjonen, flyktninge-
tjenesten og voksenopplæringen
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lillehammer
Voksenopplæring og flyktningetjenesten i kommunen.
Vi har møtt stor forståelse og samarbeidsvilje fra lærer-
ne på voksenopplæringen og de ansatte i flyktningetje-
nesten for at dette er viktige temaer å få inn i norsk-
opplæringen. Tilrettelegging fra skolens side, slik at vi
har fått disse gruppene inn i den  ordinære skoleda-
gen, tror vi har vært veldig viktig for å få flyktningene
og innvandrerne til å delta.

Lillehammer Voksenopplæring har ca. 160 elever som
tilhører etniske minoriteter. Skolen er interkommunal,
ved at den også har elever fra en nabokommune.

Flyktningetjenesten har gjort deltakelse i våre grupper
til obligatorisk for flyktningene som er i Introduksjons-
programmet. Det betyr at tiden i gruppe med oss, god-
kjennes i forhold til timer som utløser den månedlige
introduksjonsstønaden.

Målet med gruppene
Vi ønsker å gi flyktningene og innvandrerne konkret
kunnskap om det kvinnelige og mannlige kjønnsor-
gan, både anatomisk og fysiologisk.

Kunnskap om de ulike prevensjonsmidlene, om abort
og seksuelt overførbare sykdommer er også et viktig
mål.
Gjennom kunnskapsformidling og meningsutveksling
ønsker vi å gi innspill til den enkelte i  forhold til egne
holdninger og meninger.
Vi vil også formidle til gruppedeltakerne at helsesøster
er en person som kan noe om disse temaene, og at vi
ønsker å være en samtalepartner om seksualitet og
samliv også for flyktninger og innvandrere.

Gjennomføringen av gruppene
Gruppene har fra 6-10 deltakere. Tiden vi har med
hver gruppe har variert fra 8 timer og opp til 16 timer,
fordelt over 4-8 uker. Vi har rene kvinne- og manns-
grupper. Alderen på deltakerne i en gruppe kan vari-
ere fra 18 til 45 år. Begrunnelsen fra oss for å gi tilbu-
det til alle uavhengig av alder, har vært at vi i grup-
pene snakker om de temaene som deres barn får
undervisning om i den norske grunnskolen.
En gruppe har en helsesøster hatt sammen med en læ-
rer på voksenopplæringen, de andre gruppene har to
helsesøstre ledet sammen.
De fleste av deltakerne i gruppene våre kommer fra
tradisjonelle samfunn, og deres syn på seksualitet og
samliv er at det hører hjemme i ekteskapet. Mange av
deltakerne har også erfaringer med tradisjoner som
kvinnelig omskjæring og arrangerte ekteskap.
Det er viktig for oss å prøve å møte deltakerne på 
deres ståsted. Vi arbeider ut ifra et humanistisk men-
neskesyn, og vår pedagogikk er formidlingspreget og
prosessorientert.
Vi opplever at deltakerne i gruppene er svært aktive,
og at de ønsker å dele egne erfaringer med oss og de
andre i gruppa. Vi merker ikke noe forskjell her, i for-
hold til om det er menn eller kvinner.
De som er i samme gruppe er omtrent på samme nivå
med norskkunnskaper. Hvordan vi går inn i de ulike
temaene, prøver vi å tilpasse etter deres norskkunn-
skaper. I tillegg til å snakke sammen, bruker mye plan-
sjer og bilder i gruppene, men så lite tekst som mulig.

Temaene i gruppene
Ved gjennomgang av det kvinnelige kjønnsorgan, bru-
ker vi mye tid på det som har stor betydning for
mange av deltakerne ut ifra deres tradisjoner og kul-
tur. Det blir for eksempel naturlig å snakke om for-
skjellige bryllupstradisjoner, arrangerte ekteskap og
første samleie, når vi snakker om jomfruhinnen.
På samme måte er det alltid noen i gruppen som tar
opp kvinnelig omskjæring når vi snakker om klitoris
og kjønnslepper. Det gir oss en naturlig sjanse til å
møte de på dette temaet, og også blant annet gi kunn-
skap om hvilke komplikasjoner og helseskader som
kvinnelig omskjæring kan føre til. 
Ulike tradisjoner, og myter rundt disse er et viktig
tema i alle grupper. Andre temaer vi snakker om kan
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rundt temaer om seksualitet og samliv
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bl.a. være: hva er en gynekologisk undersøkelse, hvor-
dan undersøke brystene selv, homofili og mannlig om-
skjæring.

Erfaringer etter gruppene
Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra delta-
kerne om at de har fått både ny kunnskap, og at dette
har vært viktige temaer å snakke om. Våre samar-
beidspartnere har også opplevd det positivt, og vi ar-
beider nå sammen for å få til et fast opplegg årlig i
klassene på Voksenopplæringen om temaer rundt sek-
sualitet og samliv.

Vi har også sett at flere flyktninger og innvandrere enn
tidligere tar kontakt med helsesøster for enkeltsamta-
ler rundt temaer som har med seksualitet og samliv å
gjøre.
Ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn har også
i økende grad oppsøkt ungdomshelsetjenesten den sis-

te tiden, både for å få prevensjon og for å teste seg i
forhold til kjønnssykdommer. Denne gruppen har i
svært liten grad oppsøkt denne tjenesten tidligere. 

Referanse:
Tron Inglar, Lærer og veileder, Gyldendal Norsk Forlag AS 3.opp-
lag 2002.
Det Kongelige Helsedepartement, rundskriv 1-3/2002, Forebyg-
ging av uønsket svangerskap og abort.
Materiell fra OK-Prosjektet
Statens helsetilsyn 5-2000: Veileder for helsepersonell i Norge om
kvinnelig omskjæring.
St.meld.nr.49 (203-2004), Mangfold gjennom inkludering og del-
takelse.
Temahefte nr.7,13 og 19 fra UDI (utarbeidet for ansatte i kommu-
ner og samarbeidspartnere som arbeider med introduksjonspro-
gram for nyankomne flyktninger).
Sosial- og Helsedirektoratet, Veileder 15-1022, Helsetjenestetilbud
til asylsøkere og flyktninger.

Etterutdanningskurs for helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge i kommunen. Kurset
går over 4 dager.

Tema:
Kartlegging av og tiltak knyttet til barn med høy risiko for utvikling av atferdsvansker. Det blir en
grundig gjennomgang av årsaker, hvordan utrede, oppdage, kartlegge og iverksette tiltak.

Kurset er søkt godkjent som tellende til klinisk spesialist i Norsk Sykepleieforbund.

Øyvind Kvello har utdanning som familieterapeut og innenfor kognitiv terapi og har bakgrunn fra
både barnevern, PPT og familieterapi. Han har hovedfag i pedagogisk psykologi og arbeider nå
med en doktorgrad i utviklingspsykologi. Han jobber med praktisk veiledning av det kommunale
hjelpeapparatet.

Pris: kr. 2500,-

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2005
Påmeldingen sendes til:
Christin Lykkås, Høyskolen Diakonova, Linstows gate 5, 0166 Oslo,
Telefon: 22  98 63 00
Faks: 22 98 63 50
E-post: christin.lykkas@diakonova.no

Etterutdanningskurs for helsesøstre

Uke 46
Mandag 14. november, tirsdag 15. november, 
onsdag 16. november og torsdag 17. november
2005

Barn med høy risiko for 
utvikling av atferdsvansker
Universitetslektor Øyvind Kvello, Pedagogisk institutt,
NTNU
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved: Sølvi Lindahl Hvalby, helsesøster i Gjøvik
Kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn for oppstart av refleksjonsgrupper
Helsesøstrene i Gjøvik kommune hadde i lengre tid
følt behov for et fora, hvor vi kunne dele erfaringer og
diskutere fag uten avbrytelser av andre gjøremål. 
Etterhvert vokste ideen om  å danne refleksjonsgrup-
per blant helsesøstrene og en plan tok form. Vi ble 
enige om å starte opp med en gruppe som  et prøvetil-
tak. Etterhvert skulle vi evaluere tiltaket og med bak-
grunn i det vurdere om alle helsesøstre bør prioritere å
delta i en refleksjonsgruppe.
Vinteren 2004 startet vi opp med  en  gruppe, som be-
sto av seks helsesøstre fra forskjellige distrikt i kom-
munen. Hensikten med å starte refleksjonsgruppe var
å skape et sted, hvor man kunne dele faglige opple-
velser samt hente inspirasjon og hvor man trygt kunne
lufte og utdype tanker og ideer. I våre regelmessige
personal- og  samarbeidsmøter var det ikke rom for
det.

Før  gruppa møttes til refleksjon første gang, hadde vi
satt opp noen  kjøreregler som gruppa diskuterte på
første møte. Disse reglene var det viktig  at alle var
enige i og respekterte.

Følgende forslag til regler  ble tatt opp og godkjent:
1. Pliktig oppmøte. Gi beskjed hvis man  ikke kan

møte opp.Gruppa skal ha høy  prioritet  framfor an-
dre oppgaver som  måtte dukke opp.

2. Alle møter presis. Unngå forstyrrelser, slå av mobil-
telfonen.

3. Ansvar for å ha saker til møtene går på omgang.
Hastesaker har prioritet.

4. Samarbeidsproblemer i forhold til kollegaer eller le-
der skal ikke diskuteres i gruppa. Det er lov å være
personlig, men ikke privat.

5. Alle har taushetsplikt om det som taes opp.
6. Det skrives ikke referat fra møtene, men gruppa gjør

en oppsummering/evaluering ved f.eks. hvert tre-
dje møte.

7. Gruppa skulle møtes en gang i mnd., møtet varer ca.
1 1/2  time.

Målsetting og metode i forhold til  refleksjons-
gruppa
Tema på første møte var bl.a  hva slags forventinger
den enkelte hadde  til refleksjonsgruppa og hva  mål-
settingen var.
Hva kunne den enkelte bidra med i gruppa?
Hvordan skape trygghet og hva var en ”sak”?
Hvilke metoder skulle vi bruke? 

Det ble fokusert på at strukturerte samtaler mellom
kollegaer  vil kunne gi utvidet kunnskap, nye tanker
og inspirasjon.
Vi  la vekt på nytten av å  lytte til hverandre uten å
være raskt ute med råd og ideer.  Tanken var, at det
kunne  gi økt bevisstgjøring  i hvordan en møter bru-
keren i praksis.

Med bakgrunn i denne vurderingen ble  vi enige om å
jobbe ut fra systemisk tankegang  og reflekterende
team, en metode som flere av oss hadde erfaring med
i jobbsammenheng   Det var også i tråd med  Jesper 
Juuls teorier som vi hadde fordypet oss i tidligere.
(Bok: Fra lydighet til ansvarlighet).

Det første møtet ble også brukt   til å diskutere hvor-
dan vi skulle forholde oss til hverandre.Vi ble enige
om et strukturert opplegg, hvor vi skulle være bevisste
på metoden vi skulle  bruke  . Et strukturert opplegg
ville bidra til å skape trygghet i gruppa, da det gene-
relt ga en større forutsigbarhet.
Ingen av oss hadde tidligere prøvd å delta i en reflek-
sjonsgruppe. Det var ganske spennende da vi kom
sammen til det neste  møte  og skulle  ta i bruk meto-
den : Reflektere , lytte og spørre. Vi hadde på etable-
ringsmøtet  blitt enige om hvem som skulle  legge
fram det som skulle være tema den dagen.

Vi hadde tilsammen seks samlinger og skulle på siste
møte evaluere hvordan vi syntes dette hadde fungert.

Evaluering
Hadde vi vært strukturerte nok  og brukt tilstrekkelig
tid til utspørring før vi gikk  igang med veiledning og
råd?

Vi fant ut at vi hadde vært ganske flinke til det ,tatt i
betraktning av at det var første gang vi prøvde dette.
Vi ville nok bli mer strukturerte etterhvert, samtidig
som vi følte at det var viktig å få være litt spontane –
det skapte trygghet i gruppa. Vi mente at vi hadde
vært lydhøre overfor hverandre, at alle var blitt hørt.

Hvilke tanker satt vi igjen med etter å ha deltatt i re-
fleksjonsgruppa?

Det hadde vært godt å komme sammen i en liten grup-
pe med personer som hadde lik faglig bakgrunn. Vi
fikk lagt fram saker som var vanskelig å sitte alene
med. Felles refleksjon ga god hjelp til å skape nye tan-
ker og ideer.
Vi fikk tatt opp etiske problemer og dilemmaer og
kunne se ting fra flere sider.
Vi gjorde nyttige oppdagelser, fikk gode erfaringer og
god hjelp til egen bevisstgjøring.

Bruk av refleksjonsgrupper blant 
helsesøstre i Gjøvik kommune



Timene vi hadde hatt sammen hadde gitt oss mer
kunnskap, de hadde vært konstruktive og givende.

Det hadde selvsagt vært uenighet innad i gruppa i en-
kelte situasjoner og det ville vært unaturlig om ikke
det hadde kommet fram. Vi var enige om å prøve å ut-
fordre hverandre, det betydde ikke at vi var negative.
Vi erfarte, at det var viktig å ha satt opp regler som ble
fulgt. Vektige grunner skulle til for at refleksjonsgrup-
pa skulle forskyves til fordel for andre avtaler.
At taushetsplikten innenfor gruppa ble håndhevet,
gjorde det lettere å være åpne og ærlige i sine syns-
punkter. Sammensetningen av personer i en gruppe er
ofte tilfeldig og  setter store krav til tillit og trygghet. 

Veien videre.
I dag er det startet opp ytterligere en refleksjonsgrup-
pe, slik at alle helsesøstrene, unntatt ledende helsesøs-
ter, deltar .
Noen plan om hvor lenge dette skal vedvare er det
ikke tatt stilling til. Ny vurdering vil bli tatt i løpet av
inneværende år når evaluering påny skal finne sted.

GOD DAG 
KJÆRE MEDMENNESKE
God dag, 
Kjære medmenneske,
ta deg tid
til å være lykkelig.
Du er et vandrende under
på denne jord.
Du er enestående,
Spesiell, uerstattelig.
Vet du det?
Synes du det er så hverdagslig,
så selvsagt at du lever,
at du får lov til å leve 
for å synge og danse, 
for å være lykkelig?

Ta deg tid 
til å være lykkelig.
Tiden er ingen motorvei
mellom vuggen og graven, 
men en plass
til å parkere i solen.

Phil. Bosmans
Fra ” Kjære medmenneske”
Dreyer 1985
Oversatt av Liv Barfoed.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Artikkelforfatter: Wenche Bjor
Sæthre, flyktninghelsesøster i
Nordre Land Kommune.
e-mail: wenche.b.saethre@
nordre-land.kommune.no

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

Nordre Land Kommune har gjennom det UDI
finansierte prosjektet ”Helhetlig og tverretatlig
tilnærming til iverksetting av introduksjonslo-
ven”, fått mulighet til å sette fokus på flykt-
ningers psykiske helse fra første stund i bo-
settingen.
Ved å utarbeide tverrfaglige samarbeidsruti-
ner, faste rutiner for bruk av tolk og psykoso-
siale tiltak i bosettingsfasen, har kommunen
lagt til rette for at flyktninger skal oppleve den
første tida etter bosetting som meningsfull og
håndterbar. 

Prosjektets hovedmål har vært å legge til rette for rask
igangsetting og effektiv deltakelse i Introduksjonspro-
grammet. 

Et delmål har vært å ivareta flyktningenes psykiske
helse fra første stund i bosettingen. Ei tverrfaglig pro-
sjektgruppe med flyktninghelsesøster som leder, har
utarbeidet en samarbeidsmodell som legger til rette for
at flyktningene raskt blir i stand til å ta vare på seg
selv i sin nye bostedskommune. 

UTGANGSPUNKT FOR TVERRFAGLIG SAM-
ARBEID
Nordre Land er en kommune i Oppland med 6900 inn-
byggere. I mars 2005 var det registrert 43 flyktninger
som kommunen mottok integreringstilskudd for. De
siste fem årene har det blitt bosatt familier og enslig
voksne fra Afghanistan, Somalia og Tsjetsjenia.

Prosjektgruppa har, foruten flyktninghelsesøster, be-
stått av rektor i Voksenopplæringen, flyktningkonsu-
lent, sykepleier fra avdeling for psykisk helse, spesial-
pedagog fra PPT, lærer fra barnetrinnet, sosiallærer fra
ungdomsskolen og styrer fra en av de kommunale bar-
nehagene. 
Alle deltakerne i prosjektgruppa hadde erfaring fra å
møte flyktninger i bosettingsfasen.
Til tross for ulik fagbakgrunn, kom prosjektgruppa
fort til enighet om noen sentrale punkter der kommu-

nen hadde et forbedringspotensiale; 
– Det manglet skriftlige rutiner for alle enheters an-
svarsområder i bosettingsfasen. For eksempel:
• Hvordan unngå at flyktningen må fortelle om seg

selv flere ganger i kartleggingsfasen? 
• Hvem tar imot flyktningene første dag på ny skole,

hva skal det informeres om? 
• Hvem har ansvar for å bestille tolk, og når skal det

brukes tolk?
• Hvor skal regningen for tolkebruk sendes? 
– Helsesøstertjenesten følger veileder IS-1022 Helsetje-

nestetilbud til asylsøkere og flyktninger i sitt møte
med nye flyktninger, men det var behov for bedre
samarbeidsrutiner med andre tjenesteområder for å
ivareta helheten rundt familien. 

– Tilbudet som ble gitt til innbyggerne gjennom Plan
for psykisk helse favnet ikke flyktningene godt nok i
bosettingsfasen. Avdeling for psykisk helsearbeid
hadde erfart  at flyktninger vegret seg for å komme
til ”galedoktoren”. Kunne nye samarbeidsrutiner bi-
dra til endring?

– PPT hadde registrert at flyktningbarn sjelden ble
henvist til PP-tjenesten. Hva var årsaken til det?
Både barnehage, skole og helsesøstertjenesten hadde
kjennskap til at noen av flyktningbarnas hverdag
var vanskelig. Hvordan kunne prosjektgruppa bidra
til at PPT fikk bedre oversikt over spesielle behov
hos flyktningbarna?

SAMARBEIDSMODELL
Med Antonovsky’s ”opplevelse av sammenheng i til-
værelsen” som teoretisk utgangspunkt, har arbeids-
gruppa utarbeidet en modell for det tverrfaglige sam-
arbeidet i bosettingsfasen (se figur på neste side).
Det skal være fokus på å presentere kommunen på en
enkel og oversiktlig måte, slik at flyktningene raskt
kan orientere seg i lokalsamfunnet på egenhånd. Infor-
masjonen skal i hovedsak rettes mot de voksne. Barnas
viktigste beskyttelsesfaktor er foreldre som opplever å
mestre tilværelsen. 
Det er utarbeidet skriftlige arbeidsrutiner for hvert tje-
nesteområde i alle deler av modellen.
Kommunen har opprettet ei fast mottaksgruppe som
møter familien på det tverrfaglige informasjonsmøtet i
løpet av første uka etter bosetting. Flyktningtjenesten
gir tilbud om barnepass til de minste barna. Mottaks-
gruppa består av rektor og en lærer i Voksenopplæ-
ringen, flyktningkonsulenten, sykepleier fra Avdeling
for psykisk helse og flyktninghelsesøster. 
Dette skal være et uformelt møte med fokus på å skape
relasjoner til helsestasjonen, avdeling for psykisk helse
og til Voksenopplæringen med Introduksjonsprogram-
met som er i vente. Familien presenterer seg og får
mulighet til å fortelle litt om hjemlandet sitt hvis de
ønsker det. Medlemmene av mottaksgruppa har deret-
ter en kort presentasjonsrunde. 

Tverrfaglig samarbeidsmodell for 
bosetting av flyktninger
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Familien /flyktningen blir presentert for samarbeids-
modellen. Det gjøres avtaler for neste møte med Vok-
senopplæringen og helsesøster. 
Familier med skolebarn får en kort orientering om det
forestående møte med PPT, rektor og klassestyrer. 
Familier med barn fra 0-5 år orienteres om at det gis
tilbud om barnehage så sant det er ledig plass. Flykt-
ningbarn er en prioritert gruppe ved barnehageopp-
tak. Det er viktig å legge til rette for at begge foreldre
kan delta i Introduksjonsprogrammet fra første stund i
bosettingen.
Psykiatrisk sykepleier ber om å få komme på hjembe-
søk til familien etter to uker. 

BRUK AV TOLK
Det tverrfaglige samarbeidet i prosjektgruppa har re-
sultert i en perm med tolkerutiner som alle enheter har
fått et eksemplar av. Den inneholder arbeidsrutiner for
tolkeansvarlig, skjemaer for bestilling, oversikt over
tolketjenester og private tolker, samt retningslinjer for
tolking. Flyktningtjenesten har ansvar for å holde per-
men oppdatert. Hver enhet har en tolkeansvarlig som
sørger for tolkebestilling ved behov. 
Alle ansatte i kommunen har fått tilbud om å delta på
kurs i bruk av tolk. Tolkesamtaler i barnehage, skole
og andre kommunale fora dekkes av kommunen i fem
år etter bosetting, det vil si i den perioden det mottas
integreringstilskudd. 

PSYKOSOSIALE TILTAK FOR FLYKTNINGBARN
OG UNGDOM
Prosjektet har prioritert kompetanseheving for ansatte
i helse/PPT/barnehage og skole innen temaet flykt-
ninger og psykisk helse.
Helsesøster, psykiatrisk sykepleier og spesialpedagog
har hatt mulighet til å delta på Magne Raundalens
kurs om samtalegrupper for flyktningbarn.
Kurset og erfaring fra samarbeidet i prosjektgruppa in-
spirerte til oppstart av samtalegrupper for flyktning-
barn og ungdom i kommunen. 
Lærere på barnetrinnet hadde signalisert at flere av
flyktningbarna ga uttrykk for stort behov for voksen-
kontakt. En måte å kunne imøtekomme det på, var å gi
dem tilbud om samtale og aktiviteter i gruppe etter
skoletid. 
Planlegging og gjennomføring av gruppesamtalene
har skjedd i nært samarbeid med foreldrene. Grup-
pene er en fin innfallsport både for videre kontakt med
barna og de voksne.

ERFARINGER MED SAMARBEIDSMODELLEN
Det tas forbehold om at modellen bare har vært ut-
prøvd siden november 2004, så erfaringsgrunnlaget er
ikke så stort.
– Det mest synlige og konkrete resultat av prosjekt-
gruppas arbeid er den økte bruk av profesjonell tolk i
alle tjenesteområder, i den grad det er behov for det. 
Flyktningforeldre kommer gjerne på foreldremøte i
skole og barnehage når de vet at tolken sitter ved deres
side.  Alle tjenesteområder har erfart at informasjon
må gjentas flere ganger, men det er enighet om at en-
kel informasjon gitt tidlig i bosettingsfasen er tillitska-
pende og at bruk av dyktige tolker er ressurssparende.
Gode tolkerutiner fører til langt færre misforståelser
og bidrar til at flyktningene raskt opplever å klare seg
selv i nærmiljøet.

– Avdeling for psykisk helsearbeid har fått god kon-
takt med de voksne flyktningene fra første møte i mot-
taksgruppa. Individuell oppfølging eller kontakt med
andrelinje tjenesten kan ved behov tilbys tidlig i boset-
tingsfasen. Flyktninger har også tatt kontakt på eget
initiativ etter en tids bosetting.
Flyktninghelsesøster og avdeling for psykisk helse har
god erfaring med å samarbeide om kartlegging av psy-
kiske plager, samt planlegging og gjennomføring av
barnegrupper.

– PPT har, med nye rutiner for kartlegging av barnas
språk og skolebakgrunn, fått et godt utgangspunkt for
samarbeid med barnehage og skole om individuell til-
rettelegging.
Foreldre har gitt tilbakemelding om at det første møtet
med PPT og barnehage/ skole gir nyttig informasjon
og skaper trygghet i forhold til å møte klassen eller
barnehagen.

Flyktningtjenesten og flyktninghelsesøster opplever
med modellen et bredt kommunalt engasjement rundt
flyktningfamiliene. 
Modellen er fortsatt i utprøvingsfasen, og erfaringer
kan gi grunnlag for justering. Men det er tverrfaglig
enighet i Nordre Land om at dette er en måte å møte
flyktningene på som bidrar til rask integrering i lokal-
samfunnet, og som kommunen derfor ønsker å satse
på.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved: Brita Ødegaard, led.helsesøster i Gausdal og 
Bente Helbæk, helsesøster i Gausdal Kommune, 
prosjektkoordinatorer i Oppland
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zippy er navnet på et pinnedyr som er gjennomgangs-
figuren i et nytt undervisningsprogam beregnet på 6-8
åringer. Hovedhensikten med programmet er å lære
barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og
snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem
på.
Tanken er å gi barna innsikt i ulike mestringsstrategier
som de kan bruke når de opplever påkjenninger og
kriser i livet - og som videre kan hjelpe de mot psykis-
ke problemer som i verste fall kan utløse ønske om
selvmord.
”Voksne for barn”, med støtte fra Helse og sosialdirek-
toratet, har i samarbeid med Mette Ystgaard
(cand.paed.og førsteamanuensis ved Seksjon for selv-
mordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo)
fått i oppgave å spre dette undervisningsopplegget i
Norge. Rettighetene ligger hos ”Partnership for chil-
dren”. Denne organisasjonen har knyttet til seg for-
skere fra Canada, Belgia, Danmark og Norge som har
utviklet programmet. Programmet er prøvd ut på 
11 000 barn i Danmark og Litauen, og har oppnådd
svært gode resultater. Det er foretatt målinger blant
disse barna et år etter. 
Resultatene fra de ulike landene er nøye analysert. De
viser at elevene som deltok i programmet har tydelig
bedring i sosiale ferdigheter i forhold til samarbeid,
positiv selvhevdelse, selvkontroll og evne til innlevelse
i andres situasjoner. Elevene brukte flere mestrings-
strategier enn hva de tidligere gjorde.

Høsten 2004 ble det startet opp pilotprosjekter i Brasil,
Canada og Norge. Tidligere er det startet opp tilsva-
rende pilotprosjekt i India og England. I Norge er det 5
skoler (17 grupper) i Oppland og Rogaland som nå har
deltatt i dette pilotprosjektet skoleåret 2004 – 2005.

I Gausdal kommune er vi to helsesøstre som dette året
har prioritert å bruke en del av tiden i skolehelsetjenes-
ten til å delta i undervisningen om ”Zippys venner”.
Lærerne som underviser får opplæring i programmet i
forkant og veiledning underveis. Det er skolens pro-
sjekt, slik at lærerne er de som har hovedansvaret for
gjennomføringen. Vi har deltatt sammen med lærere,
men av og til hatt ansvar for timen. I programmet føl-
ger en detaljert lærerveiledning. 

Programmet består av 6 moduler som totalt fyller 24
skoletimer. Det hele startet opp i september og avslut-
tet i mai. Alle timene tar utgangspunkt i en historie om
pinnedyret Zippy og vennene hans. Hver leksjon be-

står av ulike oppgaver som barna skal gjøre. Det kan
være tegning, rollespill, øvelser, lek og samtaler. Opp-
gavene har ingen fasit, og barna skal selv komme med
løsningsforslag på de ulike problemstillingene som blir
tatt opp i historien. Etter hver time skal elevene evalu-
ere timen ved hjelp av ”Min -mening-ark”: Her farge-
legger de en sol hvis de har likt timen, og en sky hvis
de ikke likte timen. Et blidt fjes fargelegges dersom de
følte seg bra i timen og et surt fjes om de ikke følte seg
bra.
Modulene inneholder følgende temaer;

Følelser
• Å være glad og lei seg
• Å være sint og irritert
• Å være sjalu
• Å være nervøs og bekymret
• Å være skuffet og mange andre følelser

Kommunikasjon
• Å snakke om følelser
• Å finne ut hva vi føler
• Det å lytte
• Å få oppmerksomhet
• Selvbestemmelse

Vennskap
• Hva er en venn?
• ”Du er ikke min venn lenger”
• Ensomhet og avvisning
• Vårt skuespill om vennskap.
• Hvem vil være min venn?

Konfliktløsning
• Ord og handlinger som sårer.
• Når venner blir uvenner.
• Fredsstifteren
• Å løse problemer og søke hjelp.
• Når det er problemer hjemme.

Forandringer og tap
• Forandringer
• Hva betyr det å være død.
• Å snakke om døden og det å dø.
• Positive forandringer
• Å komme videre.

Vi takler det
• Forskjellige måter å takle ting på
• Hvordan hjelpe andre
• Tilpasse seg nye situasjoner
• Feire sammen

Som helsesøster på hver vår faste skole var det spen-
nende å få lov til å delta i dette pilotprosjektet. Vi har
det siste året styrket skolehelsetjenesten noe, og vi
valgte derfor å prioritere dette prosjektet. Vi har deltatt
på opplæringen i Oslo samt de evalueringsmøtene
som har vært siden.
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I et forebyggende perspektiv ser vi at dette er et under-
visningsopplegg som absolutt faller inn under denne
beskrivelsen. Her er det snakk om å forbygge og hjelpe
barn til å mestre og styrke den psykiske helse i tidlig
alder. Mye av det vi jobber med i skolehelsetjenesten
er nettopp barns trivsel og psykiske helse. Ved å delta i
disse gruppene har vi kunnet være med å formidle
viktige temaer på en systematisk måte. Det er for øvrig
godt å være to når disse ulike temaene blir drøftet, da
det kan sette i gang følelser hos enkelte av barna som
det er viktig å fange opp.
Som helsesøster opplever en ofte at større elever opp-
søker en fordi de ønsker å fortelle noe, uten at de helt
klarer å sette ord på det. Det handler ofte om vonde fø-
lelser i forbindlese med skilsmisser, savn og skyldfø-
lelse. I Zippy- programmet trener elevene på å sette
ord på det de føler. Det gjør det lettere for dem å hånd-
tere følelsene og på den måten blir det enklere for hel-
sesøster å hjelpe de som trenger det.
Ved å delta i timene blir elevene bedre kjent med oss.
Som helsesøster kan en ha fulgt familien gjennom små-
barn- og skolealder. Læreren kjenner barnet fra en an-
nen side. På den måten kan en sammen drøfte det en
ser og hører i disse timene.

I den nye forskriften for skolehelsetjenesten står det at
”skolehelsetjenesten skal bidra til et godt miljø”.
Grunntanken i Zippy`s venner er helt i tråd med tenk-
ningen i skolehelsetjenesten; i stedet for å fokusere på
risiko fokuseres det på barns evne til å mestre utfor-
dringene. Regjeringens Strategiplan ”Sammen for en
bedre helse”, sier også noe om å fokusere på psykoso-
siale problemer. Det samarbeidet som skolen og skole-
helsetjenesten har i forbindelse med felles deltagelse i
Zippy kan muligens være en modell for hvordan skole
og skolehelsetjenesten kan samarbeide i fremtiden.
Til slutt vil vi nevne noen av resultatene av dette pilot-
prosjektet som nå er avsluttet.

• Barna ble mer bevisst på at det finnes ulike løsning-
er.

• Barna tenker seg mer om, mer bevisst på kommuni-
kasjonen med barna.

• At det ikke er farlig å snakke om følelser.

Da gjenstår det å se om også andre skoler er interessert
i dette programmet og at helsesøster i skolehelsetjenes-
ten har muligheten til å delta i flere av de fine Zippy –
timene.

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

Ved: Ann-Kristin Johansen og Ida Aaslund, hjemme-
veiledere
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Alle landets kommuner ble i 1998 pålagt av Helse- og
sosialdepartementet å utarbeide handlingsplaner for
utvikling av tilbudet til mennesker med behov for psy-
kisk helsehjelp. Planene skulle vedtas politisk. I Gjøvik
ble utarbeidelsen av den første psykiatriplanen organi-
sert som et prosjekt. Den omhandlet bare voksne. Det
ble arbeidet videre med en egen delplan for barn og
unge og i år 2000 ble en felles plan for psykisk helsear-
beid for denne gruppen vedtatt. 

Et av tiltakene i planen var å opprette en stilling som
hjemmeveileder for sped- og småbarnfamilier. Stilling-

en ble besatt i november 2001. I perioden frem til i dag
har antall stillinger blitt utvidet fra en stilling til to 
100 % stillinger. Målgruppen er også utvidet og omfat-
ter nå barn opptil 13 år. I dag kalles tilbudet hjemme-
veiledertjenesten i Gjøvik.

Hjemmeveileder er organisatorisk plassert i virksom-
hetsområde Barn og familie med leder for helsesta-
sjonstjenester som nærmeste overordnet. Barn og fami-
lie består foruten helsestasjonstjenester, av fagseksjo-
nene PP-tjenesten, barnevern, fritidsavdelingen og
ungdomskontoret.

De som pr i dag er ansatte som hjemmeveiledere er
begge helsesøstre med ulike typer videreutdanninger.

Målsetting og målgruppe
Målsettingen med hjemmeveiledertjenesten er å bidra
til å styrke familiens mulighet til mestring. Det er vik-
tig å nå de barn og foreldre som lever under slike for-
hold, at det på sikt kan gi psykososiale eller psykiske
problemer. Det er også viktig å imøtekomme de barna,
som viser begynnende tegn på mistrivsel og sympto-
mer på psykososiale problemer.

Tilbudet gis til barnefamilier, som i en periode har be-
hov for utvidet støtte og veiledning. Det er et tilbud til
familier med barn i alderen 0 – 13 år. Familier med
små barn (førskolealder) prioriteres. 

Hjemmeveiledertjenesten i Gjøvik 
kommune
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Arbeidsmetoder
Gjennomgående prinsipper i hjemmeveilederarbeidet:
• Lavterskeltilbud.
• Tidlig intervensjon.
• Foreldre (og evt.barnet) definerer selv problemet. 
• Arbeide med små mål – trinnvis – sammen med fa-

milien. 
• Løsningsorientert – fokus på muligheter og ressur-

ser i familien.
• Systemisk tilnærming – fokus på relasjoner og hel-

het.
• Å arbeide med familien og barnet i dets egne omgi-

velser.
• Respekt og aksept for familiens ulike verdier og tra-

disjoner.

Det skal være enkelt å ta kontakt med hjemmeveileder.
Foreldrene kan henvende seg direkte til hjemmeveile-
der. Henvisninger fra fagpersoner kan være skriftlige
el. muntlige. Det er ikke noe spesielt henvisningsskje-
ma jfr.lavterskeltilbud.
Hjemmeveiledning er frivillig og foreldre må være
enig i henvisningen og ønske tilbudet. 
Når hjemmeveileder har mottatt henvisningen tas den-
ne opp i et felles ”inntaksmøte” med den andre hjem-
meveilederen en gang i uken. Er det  henvisninger som
er uklare i forhold til om hjemmeveiledning er et aktu-
elt tiltak, diskuteres dette med leder for helsestasjonen. 
Vi tilstreber å ta kontakt med familien innen en uke et-
ter at vi har mottatt henvisningen - jfr. tidlig interven-
sjon. Hvis vi ikke har kapasitet til å gå inn i saken rela-
tivt raskt, forsøker vi alikevel å få til en førstegangs-
samtale med foreldrene innen kort tid for å opprette
kontakt. Ofte skjer den første samtalen med foreldrene
uten barnet tilstede, dette avhenger av barnets alder. 
Det avklares hva foreldrene ønsker hjelp til (problem)
og hva som er målsettingen. Det lages en veilederavta-
le med foreldrene, hvor det også avtales tid for opp-
summering/evaluering.

Det videre arbeidet foregår som oftest hjemme hos fa-
milien med barna tilstede. Man kan observere og veile-
de i forhold til dagligdagse situasjoner og lek. 
Vi erfarer at ved å gå på hjemmebesøk oppnår vi en
helt annen type kontakt med familien enn om familien
kommer på vårt kontor. Informasjon om familien blir
også mye fyldigere når vi møtes der som de har hver-
dagen sin. Vi finner i felleskap konkrete arbeidsoppga-
ver som familien skal jobbe med til neste kontakt. Kon-
takten består for det meste av veiledning gjennom
samtale.

I enkelte tilfeller blir det også benyttet familierådslag,
marte meo veiledning og nettverkskartlegging. Vi in-
formerer om og formidler kontakt til andre tjenester og
motiverer familiemedlemmer til å benytte seg av de
ulike typer tilbud som finnes i kommunen. 

Samarbeid med barnehage, skole og andre fagpersoner
er sentralt i hjemmeveiledertjenesten. Hjemmeveileder
innkaller til samarbeidsmøter ved behov, men sitter
ikke som koordinator for ansvarsgrupper. 

Hjemmeveiledertjenesten er et tilbud til familier i en
tidsbegrenset periode.
Sammen med familien, vil vi ofte gjøre en  oppsumme-

ring/evaluering etter ca. 3 mnd. Avslutning forbere-
des og avtales med familien en stund på forhånd.
Familien får tilbud om en ettersamtale når det er gått
ca. 2  mnd. De får også  tilbud om selv å ta kontakt ved
behov. Hjemmeveileder følger de samme retningslinjer
for dokumentasjon som helsesøster på helsestasjonen.
Det skrives et kort notat i barnets journal ved hver
kontakt.

Erfaringer
Problemstillingene i henvisningene har vært ulike. De
fleste dreier seg om samspillvansker barn – foreldre.
Foreldrene ønsker hjelp til grensesetting, hjelp til å 
takle vanskelig atferd hos barnet, praktisk tilretteleg-
ging og struktur i hverdagen, samtale og støtte i van-
skelige livssituasjoner (sorg, skilsmisse). Andre henvis-
ningsgrunner har vært skolevegring, engstelige barn,
encoprese, ernæring/spiseproblemer. Noen henvis-
ninger har dreid seg om enslige og/ eller umodne for-
eldre samt foreldrene med psykiske vansker.
Vi har i løpet av det siste året hatt mange henvisninger
hvor det er store samarbeidskonflikter mellom forel-
drene og der barna signaliserer mistrivsel. 
I år 2004 var det totalt 50 nye henviste barn. Vi ser en
økning i antall henviste fra år 2003 til år 2004. Det er en
dreining mot flere henvendelser av skolebarn og mer
komplekse/sammensatte vansker.

Våre erfaringer så langt er, at de aller fleste familiene
som vi kommer i kontakt med lever i en hverdag pre-
get av så store utfordringer og belastninger, at barna
har oppvekstvilkår som kan betegnes som mindre
gode. Disse erfaringene er i samsvar med en nylig ut-
arbeidet rapport fra Statens institutt for folkehelse.
Rapporten viser, at Norge har flere barn som lever i
fattigdom, under kummerlige forhold og gjennom-
snittlig har dårligere helse enn barn i Finland og Sveri-
ge.
Mange av disse barna og deres familier har behov for
hjelp fra flere profesjoner og instanser.
Pr. i dag fungerer ikke det tverrfaglige samarbeidet
slik vi ønsker. Vi opplever at samarbeidslinjene er
uklare og at det tverrfaglige samarbeidet defor kan bli
personavhengig.

Over halvparten av henvisningene kom i år 2004 fra
helsesøster. Resten kommer fra jordmor, lege, barne-
vern, PP-tjenesten, og voksenpsykiatrien. Under året
kom kun en henvendelse  fra foreldrene selv.  Forel-
drene bruker helsesøster eller andre instanser for å
komme i kontakt. Vi tror det ville vært gunstig om det
kom flere henvisninger fra flere yrkesgrupper. 
Vi har høsten 2004 drevet med markedsføring av tilbu-
det til aktuelle samarbeidspartnerne: Skoler, barneha-
ger, leger, fødeavdeling, psykiatrisk avdeling og psy-
kiatrisk poliklinikk, barne – og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk - og ovenfor foreldrene.

Varigheten av kontakten med hjemmeveileder har va-
riert fra en samtale til en kontakt som ble avsluttet et-
ter 1 år . Gjennomsnittlig har kontakten vart fra 3 – 6
mnd. 
Hyppigheten av kontakten varierer fra 1 gang i uka til
1 g. i mnd. Enkelte familier har i en periode behov for
hyppigere kontakt.
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Pr. i dag leder hjemmeveilederne en jentegruppe i 7
trinn ved en skole i Gjøvik. Bakgrunnen for dette var
at skolemiljøet på dette trinnet hadde utviklet seg til å
bli vanskelig for mange. Det er gjennom både helsesøs-
ter på skolen og lærerne kjent, at mange av disse jen-
tene er i fare for å utvikle psykososiale problemer.
Jentegruppen er i skrivende stund ca halvveis i sitt
opplegg, som har fokus på blant annet temaene : Voks-
ne, ungdomsroller, venner, mobbing, selvhevdelse og
respekt for andre. Gruppen møtes i skoletiden og det
vil være totalt 7 gruppemøter. I dette arbeidet benytter
vi andre arbeidsmetoder enn det som tidligere er
nevnt. Foruten samtalen, lager vi collage, har rollespill
og oppgaver som berører temaene. Dette er et pilot-
prosjekt, som vi må evaluere før vi eventuelt diskute-
rer muligheten for at hjemmeveiledertjenesten kan
bruke ressurser på lignende oppgaver senere.

Veien videre
Vi ønsker en fortsatt utvikling i tjenestetilbudet. 
Det er ønskelig å starte opp foreldregrupper for små-
barnsforeldre med fokus på samspill / grensesetting.
Ved å legge til rette for at  foreldre møter andre forel-
dre, kan de utveksle erfaringer og gi hverandre støtte
og oppmuntring. Vi har planlagt og informert om til-
budet til foreldre og samarbeidsparter. Det er imidler-
tid ikke blitt i gangsatt noen grupper, da det har vist
seg vanskelig å få mange nok foreldre. Vi vet at det
finnes mange familier som har behov for den type til-
bud, men vi utfordres på hvordan vi kommer i kontakt
med disse.

Det er ønskelig at hjemmeveileder blir kontaktet tid-
ligst mulig, når en familie befinner seg i en risikositua-
sjon for å utvikle psykososiale problemer. Tidlig inter-
vensjon er nødvendig for å lettere kunne lykkes. Det er

videre lettest å få  til endring, når familien befinner seg
i en krisesituasjon og selv erkjenner behovet for utvi-
det hjelp og støtte.
Vi ser dette i praksis i forhold til familier med nyfød-
te/spedbarn der tett oppfølging og veiledning over en
kort periode har bidratt til å snu en skjevutvikling. Ut-
fordringen til hjemmeveilderene fremover, er å få kon-
takt tidligst mulig før problemene har blitt for store.

Våre erfaringer tilsier at vi får meget kompliserte pro-
blemstillinger. Det hadde vært en styrke å hatt mulig-
heten til å jobbe i de ulike familier som et team bestå-
ende av ulike fagpersoner. I dag har vi veiledning fra
familievernkontoret i Gjøvik og alle ansatte deltar i re-
fleksjonsgruppe ca. en gang pr. måned. Dette er i en-
kelte problemstillinger ikke tilstrekkelig. Mange ulike
observasjoner må tolkes og videre fremdrift  i saken
må besluttes av en hjemmeveileder alene. Vi ser en ut-
fordring i tiden fremover i hvordan vi kan bedre sam-
arbeidet på tvers av fag og avdelinger og mellom før-
stelinjetjenesten og andrelinjetjenesten.
Opprettelse av en familiesentral ser vi også som en
mulighet. Dette er ønskelig for å få det tverrfaglige
perspektivet tidlig inn i arbeidet med disse familiene.

Hjemmeveileder har ikke hatt noen evaluering av tje-
nesten blant foreldrene, og det er ikke ført statistikk i
forhold til endring. Mange foreldre har muntlig gitt
tilbakemeldinger om at de har fått støtte til å på en
bedre måte mestre situasjoner og vansker. Når kontak-
ten med familien har blitt avsluttet, er det i de fleste til-
feller fordi problemet oppleves mindre eller fordi fa-
milien er henvist til andre i hjelpeapparatet. Tilbake-
meldinger fra helsesøstre og andre samarbeidsparter
viser, at de opplever hjemmeveiledertilbudet som en
god hjelp til familien.

Etterutdanning for helsesøstre og jordmødre
i temaene samliv, seksualitet og prevensjon

Helsesøstre og jordmødre i kommunal tjeneste fikk f.o.m. juni 2002 rekvireringsrett for prevensjons-
midler til unge kvinner i alderen 16 til 19 år under følgende forutsetninger:

• Gjennomført etterutdanningskurs 36-40 timer med aktuelle temaer
• Rekvirering av prevensjonsmidler på særskilt liste fastsatt av Statens legemiddelverk

Høyskolen Diakonova arrangerer kurs i 2005, støttet av Sosial- og helsedirektoratet. Kurset er gratis.

Tid: Uke 47, mandag 21.11.05 –  fredag 25.11.05 og tirsdag 29.11.05 (kurset går over totalt 6 dager)

Sted: Høyskolen Diakonova, Linstows gate 5, 0166 Oslo

Kontaktperson: Christin Lykkås, christin.lykkas@diakonova.no , tlf. 22 98 63 00.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Av ledende helsesøster Jorun
Endresen Haukeli, Gran

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

Sammen med familieterapeut Tove Grinaker har jeg de
siste tre årene drevet foreldregrupper i regi av helse-
stasjonen og psykisk helsetjeneste i kommunen.
Disse gruppene kom i stand på bakgrunn av at vi som
fagpersoner stadig møter foreldre som sliter i sin rolle
og føler de kommer til kort. Det kan være flere årsaker
til dette. For eksempel ser vi at foreldre som har barn
med ADHD diagnose eller lignende problematikk, har
behov for mer  støtte og veiledning enn det de får
gjennom de vanlige konsultasjonene på helsestasjonen.

Hvorfor grupper 
Foreldrene har stor glede og stort utbytte av å treffe
andre som sliter med noe av de samme tingene.
Mange har trodd at de er nokså alene om å ha det sånn
som de har det, og opplever det som svært befriende å
treffe andre i lignende situasjoner. Vi opplever ofte at
det dannes gode nettverk som resultat av disse grup-
pene.

Rekruttering til gruppene
Etter hvert er det blitt godt kjent både i hjelpeapparatet
og for øvrig i kommunen at det finnes slike grupper.
Det er bra at alle som jobber med barn/unge  og deres
familier vet om det, og kan fortelle om dette og evt. an-
befale det når det er aktuelt. Vi legger imidlertid vekt
på at ingen kan love noen plass i gruppene. Foreldre
blir bedt om å ta kontakt med oss. Vi inviterer så til en
forsamtale hvor vi får innblikk i problemstillingene og
kan fortelle om hvordan gruppene drives. På bak-
grunn av dette setter vi sammen grupper som vi ten-
ker passer sammen. Vi har gode erfaringer med grup-
per på 5-6 personer.

Praktisk gjennomføring
Vi har ti samlinger på en og en halv time hver gang. Vi
ser at det settes i gang prosesser så det er viktig at ar-
beidet strekker seg over en såpass lang periode.
Vanligvis legger vi frem et tema med en teoretisk til-
nærming for  så å belyse dette med praktiske eksem-
pler.
Vi avsetter mye tid til at den enkelte gruppedeltager
får snakke om sine ting og inviterer så de andre til å gi
råd, støtte og oppmuntring.

Vi legger stor vekt på at gruppene skal være et trivelig
sted å være og bruker mye humor. Noe som ofte opp-
leves forløsende.

Temaer for gruppesamtalene:
• gode beskjeder
• samspill
• fokus på sterke sider
• ros/oppmuntring
• symbol belønning
• viktige regler i familien/

lederskap  – jeg vil at 
du skal ….        

• naturlige /logiske 
konsekvenser

• time out/pausetid  både for barn og voksne
• konfliktløsning

Teorier
Den første foreldergruppa vi hadde i kommunen, had-
de en PMT (Parent Management Training) -terapeut
fra fylkesbarnevernet i Oppland ansvaret for. Vi var
observatører og medspillere og syntes vi lærte masse.
Dette har vi tatt med oss videre i gruppene våre og
bruker mye boka “De utrolige årene” av Carolyn 
Webster Stratton. I tillegg til dette bruker vi noe fra det
statlige forelderveiledningsprogrammet. Vi har også
hatt stor glede og nytte av å være på kurs med Jesper
Juul og bruker mye stoff fra hans bøker.
Ben Furman er en finsk psykiater som har utviklet et
program som på norsk heter: “Jeg kan” . Utgangs-
punktet her er at barn med uønsket atferd gjerne
mangler visse ferdigheter og får problemer med å fun-
gere slik vi ønsker. “Jeg kan” er et lekent opplegg for å
trene seg på ferdigheter. Fokus flyttes fra problem til
ferdighet. På den måten styrker barn sin selvfølelse. Vi
opplever denne metoden som et godt hjelpemiddel og
ikke minst som en svært god måte å tenke på.  

Evaluering
Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra gruppedelta-
gerne. De synes at det har vært et godt sted å være og
har satt pris på god stemning og humor. De har opp-
levd å bli tatt på alvor og at de har lært nyttige knep
som de ser virker. Som en mor sa etter endt kurs: ”Nå
legger jeg meg ikke hver kveld med dårlig samvittig-
het. Alt har ikke nødvendigvis gått bra, men jeg vet at
det jeg gjør ikke er så helt galt. Nå sover jeg godt.” 
Det er spennende, morsomt og meningsfullt å drive
foreldregrupper. Vi synes at vi har utviklet et opplegg
som fungerer godt og vi kan justere det slik at det pas-
ser de enkelte gruppene vi har. Vi har to grupper i
året.  Det tar selvfølgelig mye tid, men vi anser det
som svært nyttig bruk av tiden vår. 

Foreldregrupper i Gran kommune
– For de som ønsker å bruke mer tid på samvær med barna sine

Fra problem til ferdighet



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Silje Sivesind, Cand.pharm., Vaksineforsyningen,
Folkehelseinstituttet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stortinget har over årets statsbudsjett øremerket peng-
er til en boostervaksine mot kikhoste til norske skole-
barn. Vaksinen, som vil være tilgjengelig fra januar
2006, vil foreligge som en kombinasjonsvaksine mot
difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV) og vil bli
tilbudt alle norske 2. klassinger fra og med skoleåret
2005 / 2006. Innføringen av denne vaksinedosen vil
føre til flere endringer i vaksinasjonsprogrammet .

Bakgrunnen for endringene er den høye forekomsten
av kikhoste hos norske skolebarn. Kikhosteutbruddene
som har pågått siden 1997, viser at barn som har fulgt
det norske barnevaksinasjonsprogrammet har dårlig
beskyttelse mot kikhoste fra 5-6 års alder. Disse skole-
barna er en viktig smittekilde for ennå uvaksinerte
spedbarn. I tillegg er det vist at immuniteten mot difte-
ri er lav hos norske barn før boosterdosen med DT
(difteri og tetanus) ved 11-års alderen. Acellulær kik-
hostevaksine gir lite bivirkninger, og kan brukes til
alle aldersgrupper. Det er derfor hensiktsmessig å gi
en boosterdose med kikhoste- og difterivaksine i tidlig
barneskolealder.

DTP-IPV kombinerer kikhostevaksine med difteri-, te-
tanus- og polio-vaksine som allerede gis i skolealder.
Det vaksineproduktet som blir tilgjengelig inneholder
en 2-valent acellulær kikhostevaksinekomponent i til-
legg til antigener mot difteri-, tetanus- og tre poliovi-
rustyper. I utprøvinger har DTP-IPV som boosterdose
til 7-åringer vist seg å gi god immunrespons med be-
skyttende antistoffer både mot difteri, tetanus og poli-
omyelitt. Barna får også høyt antistoffnivå mot kikhos-
te. Vaksinen er sikker i bruk og kan benyttes til barn
som er grunnvaksinert etter norsk program.

Utsending av DTP-IPV-vaksine til landets kommuner
vil begynne i januar 2006. Vaksinen skal tilbys dem
som går i 2. klasse skoleåret 2005/06. Dette betyr at
alle som er født i 1998 eller senere vil følge nytt vaksi-
nasjonsprogram, mens de som er født i 1997 eller tidli-
gere følger gammelt program. 

For de første årskullene vil dette bety at:
• Barn født i 1997 og som går i 3. klasse skoleåret

2005/06 følger gammelt program og skal ha en
dose poliovaksine i løpet av skoleåret 2005/06 der-
som de ikke har fått 4. dose poliovaksine tidligere.

• Barn født i 1998 og som går i 2. klasse skoleåret
2005/06 følger nytt program og skal ha en dose
DTP-IPV i løpet av dette skoleåret (se tabell). 

• Barn født i 1999 eller senere skal ha en dose DTP-
IPV i løpet av 2. klasse.

Siden barna samtidig vaksineres mot både difteri, teta-
nus og poliomyelitt etter den nye ordningen,  vil det
også føre til andre endringer i vaksinasjonsprogram-
met. Barn som har fått DTP-IPV i 2. klasse skal ikke ha
poliovaksine i 3. klasse eller DT-vaksine i 6. klasse. I
stedet vil de få enten DT- og poliovaksine eller en ny
dose DTP-IPV (det er ennå ikke bestemt) i 10. klasse.
På denne måten vil den vaksineinduserte beskyttelsen
mot sykdommene det vaksineres mot kunne vare langt
opp i voksen alder. 

Det nye vaksinasjonsprogrammet for barn i barne- og
ungdomsskolen er vist i Tabell 1: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klassetrinn Vaksine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. –
2. DTP-IPV 
3. –
4. –
5. –
6. –
7. MMR
8. BCG
9. –
10. DT og polio eller DTP-IPV 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tabell 1: Det nye vaksinasjonsprogrammet for barne- og
ungdomsskolen (gjelder for barn født 1998 eller senere)

Årskullet som er født i 1997 er det siste som følger det
gamle vaksinasjonsprogrammet. Disse barna vil gå i 3.
klasse skoleåret 2005/06 og i 6. klasse skoleåret
2008/09. Dette fører til at poliovaksine til 3. klasse vil
bli gitt for siste gang i skoleåret 2005/06 og DT-vaksi-
ne til 6. klasse gis siste gang skoleåret 2008/09.

DTP-IPV er gratis kun til barn som går i 2. klasse sko-
leåret 2005/06 og til de etterfølgende årskull. Dersom
eldre barn skulle ønske den nye vaksinen må utgiftene
dekkes av den enkelte.
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Innføring av ny kikhosteboosterdose i 2. klasse
og påfølgende endringer i barnevaksinasjons-

programmet

A K T U E L T
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Formålet med denne veilederen er å bidra til at kom-
munene iverksetter den nye forskriften av 3.april 2003
om kommunens helsefremmende og forebyggende ar-
beid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov om helsetje-
nesten i kommunene og lov om vern mot smittsomme
sykdommer. Den skal sikre at helsestasjons- og skole-
helsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende
og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år og
for gravide som går til kontroll ved helsestasjon.

En revisjon av veilederen fra 1998 var nødvendig av
hensyn til endringer i lovverket som regulerer områ-
det, særlig i lov om helsetjenesten i kommunene, smit-
tevernloven, men også i lov om helsepersonell og pasi-
entrettighetsloven. 

Denne veilederen tar sikte på å utdype formålet med
forskriften som er å fremme psykisk og fysisk helse,
fremme gode sosiale og miljømessige forhold og fore-
bygge sykdommer og skader gjennom helsestasjons-
og skolehelsetjenesten. Behovet for å sette tjenesten inn
i et helhetlig perspektiv vektlegges. Kommunene opp-
fordres til å se helsestasjons- og skolehelsetjenesten
som en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid. 

Målgruppe for veilederen er:
• Politisk og administrativt ansvarlige i kommunen
• Ansatte i tjenesten

• Samarbeidspartnere i det helsefremmende og fore-
byggende arbeidet

• Utdanningsinstitusjonene.

Veilederen inneholder ikke faglige retningslinjer for de
fagspesifikke oppgavene som utføres av ansatte i tje-
nesten. Veilederen henviser til andre relevante doku-
menter og nettsteder for faglige retningslinjer og faglig
oppdatering. Det er under utarbeidelse egne faglige
retningslinjer for høyde- og vektmålinger i helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten og retningslinjer for opp-
følging av premature.  Retningslinjer for undersøkelse
av syn, hørsel og språk hos barn er ute på høring med
høringsfrist 10. juni 2005. De ligger på Sosial- og helse-
direktoratets hjemmeside www.shdir.no. I tillegg gjø-
res det en kunnskapsoppsummering for å finne kart-
leggingsverktøy for tidlig intervensjon av utvikling-
savvik hos barn 0 – 6 år som kan brukes ved konsulta-
sjoner i helsestasjon.

Faglige retningslinjer gir uttrykk for hva som anses
som god praksis på utgivelsestidspunktet. Retningslin-
jene er i prinsippet å anse som anbefalinger og råd, og
skal bygge på god, oppdatert faglig kunnskap. De er
ment som et hjelpemiddel ved de avveininger perso-
nellet må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kva-
litet i tjenesten.

Den elektroniske utgaven av denne veilederen med
vedlegg, vil bli oppdatert når det foreligger endringer
som f.eks. regelverksendringer og nye faglige retnings-
linjer.
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Kommunens helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veidleder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450

Skolebarnundersøkelsen. 
Bildet er utlånt av Solveig Hodt, HIAK.

«Den som vil beskytte barnet

lar det møde farer.»

Erik Lerdahl



Håndbok for SKOLEHELSE-
TJENESTEN 1.–10. klasse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Elisabeth G. Smestad, helsesøster i skole-
helsetjenesten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kommuneforlaget
”Håndbok for SKOLEHELSETJENESTEN 
1.-10. klasse.”
Siren Haugland og Nina Misvær (red.)
ISBN 82-446-0958-3

Denne boken er skrevet for å gi ” en bred innføring i
det praktiske arbeidet i skolehelsetjenesten for grunn-
skolen”, og gir virkelig det.

Oversiktlige hovedkapitler gjør at boken i tillegg til å
være meget nyttig for studenter under utdanning, også
er et utmerket oppslagsverk for dem som har jobbet i
faget noen år. Gode nettadresser er også lagt til ved 
temaer som det er ytterligere informasjon om.

Skolehelsetjenesten er godt beskrevet både historisk og
lovfestet, og det er også trukket frem opplæringsloven
som gir et videre perspektiv på tanker rundt samarbei-
det i skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten har vært i en rivende utvikling, og
måten denne utviklingen er beskrevet på i de innle-
dende kapitlene gjør at en blir ansporet til å prøve nye
veier som er beskrevet, eller rett og slett til å prøve på
nytt i forhold til å endre samarbeidsrutiner.
Det som likevel slår meg er at vi i skolehelsetjenesten
fortsatt må være de som er på tilbudssiden opp mot
skolene – på tross av endringer i opplæringsloven som
gir skolen et definert ansvar for elevenes helse og triv-
sel.

Boken har et stort utvalg av godt belyste metoder om
hva som ”virker” for å få til endring hos barn og unge.
Her blir det som å kunne gå og plukke fra det som fin-
nes. Det finnes sikkert notater om de fleste metodene
hos helsesøstrene rundt om i Norges land, men her er
de genialt samlet og servert i en bok. Mange gode sam-
arbeidsmodeller er godt beskrevet og gir nye ideer til å
prøve dette i eget arbeide.

Alle rutineundersøkelser, vaksinasjoner og andre
sjekkpunkter er samlet i kapitlet om ”Helseovervåk-
ning og helseopplysning” – her er tydelighet på hva
som er mulig i forhold til gitte forutsetninger en tanke-
vekker. Hvordan er det fysiske miljøet rundt om på
skolene og hvordan har vi lagt til rette for tilgjengelig-
het for elevene?
Det gir en aha-opplevelse å lese dette kapitlet, det spo-
rer til ettertanke om hvordan egen tjeneste er lagt opp.
Endringspotensialet er til stede.

Livskvalitet og psykisk helse har et godt beskrevet ka-
pittel, samt en vurderingsmetode for kartlegging av
elevers psykiske helse som et meget nyttig redskap i
hverdagen. Krisehåndtering og beredskapsplaner er
også tatt med i dette kapitlet. 

Grei oversikt over de vanligste sykdommer som barn
og unge kan ha, og tilrettelegging for disse i skolehver-
dagen er tatt med i eget kapittel. Herunder også medi-
kamenthåndtering når elever bruker faste medisiner,
og forslag på å utarbeide retningslinjer for denne
håndteringen. Noen smittsomme sykdommer er be-
skrevet, og oversiktlig og grei håndtering i forhold til
førstehjelp ved skoleskader.

Tverrfaglig samarbeid: Her er det listet opp i rask rek-
kefølge: Elevene -foreldre -skolen - pedagogisk-psyko-
logisk tjeneste - fysioterapitjenesten -tannhelsetjenes-
ten -primærlege og spesialisthelsetjeneste -familiever-
net - barneverntjenesten.
Her også med forslag til gode metoder for å få til et
godt samarbeide 

Boken er gjennomgående lettlest, har en oversiktlig
innholdsfortegnelse og stikkordregister som gjør det
lett å finne frem.
Det er en lang liste med bidragsytere, hele 25 stykker i
denne boken, og alle har sine spesialfelt som de har
skrevet om. Boken er til tider vanskelig å legge fra seg
– selv om det er relativt korte og avsluttede kapitler er
den så godt bundet sammen at neste kapittel også bur-
de vært lest nå. Et meget godt arbeidsredskap for sko-
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lehelsetjenesten i Norge, som på sikt kan bidra til at til-
budet til elevene blir det samme uavhengig av hvor de
bor.

Håndbog i vellykket amning
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Anne Sundt, helsesøster, Lillehammer
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bokens tittel: Håndbog i vellykket amning.
En vejledning til sundhetspersonale.
Forfattere: Kristine Holk, Hanne Kronborg og
Ingrid Nilsson
Forlag: Komiteen for Sundhedsoplysning, Danmark
ISBN 87-91437-69-5
Boken er gitt ut av den danske Sundhetsstyrelsen i
2004 og er beregnet på helsepersonell som i det daglige
driver ammeveiledning i og utenfor sykehus.
Boken er på 184 sider og er rikt illustrert med fargefo-
tografier,  tabeller og figurer. 
Til hvert av de 14 kapitlene er det fyldige referanser
basert på den nyeste kunnskapsbaserte viten, deriblant
norske undersøkelser.

Boken kan leses fra perm til perm, eller som en prak-
tisk oppslagsbok når en støter på ammeproblemer. Lu-
rer du for eksempel på når et spent, ømt og rødt bryst
er tette melkeganger eller utvikling av en mastitt kan
du slå opp på det. Den har egne kapitler om amming-
ens fysiologi og morsmelkens sammensetning ved si-
den av mer oppskriftsmessige framgangsmåter for
hvordan barnet legges til og hva en gjør ved ulike am-
meproblemer.
Koppmating og hjelpebryst omtales og illustreres. Am-
ming ved sykdom hos mor og barn beskrives i egne
kapitler.
Amming av fortidlig fødte er viet en god del plass
og dette er nyttig lesning for helsepersonell både på
nyfødtavdeling og i kommunehelsetjenesten. ”For lite
melk” forklares på bakgrunn av psykologiske og fysio-
logiske årsaker og følges av anbefalinger for hvordan
helsepersonell kan hjelpe og støtte.
Et interessant lite kapittel omhandler ammende med
annen kulturbakgrunn. En rekke fremmede kulturer
unnlater å gi barnet råmelk fordi den betraktes som
gammel melk. At mor er uinteressert i å få lagt barnet
til brystet etter fødselen betyr altså ikke nødvendigvis
at hun ikke ønsker å amme senere.
Selv om boken er beregnet på danske yrkesutøvere
kan den med fordel leses av norske helsesøstre, jord-
mødre, sykepleiere, barnepleiere, leger og ammehjel-
pere.
De danske anbefalingene omkring amming samsvarer
med de siste norske anbefalingene. Et eksempel er
oppbevaring av fersk morsmelk (3-5 dager i kjøle-
skap).
Nasjonalt ammesenter har boken på sin pensumliste
på sitt studium for ammeveiledning, og boken kan
trygt anbefales til innkjøp og lesning for alle som dri-
ver ammehjelp.

AD/HD, Tourettes Syndrom og nar-
kolepsi – en grunnbok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldere: Ruth K. Lillebråten og Eli Valdvik, helse-
søstre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Redaktør Gerd Strand, leder av Nasjonalt kompetanse-
senter, i tillegg til redaktør bidrar cand. psychol. Grete
Bryhn, dr. scient.  Solveig N.Ervik, cand.  med.  Mette
Hvalstad, cand.paed. Bjørgulv Høigaard, cand. philol.
Ståle Tvete, cand. med. Ebba Wannag og cand. psy-
chol. Geir Øgrim
273 sider
ISBN 82-450-0103-1
329 kr.

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,Tourettes
Syndrom og Narkolepsi (NK) hadde 10-årsjubileum i
2004, og i den anledning er det utgitt ei fagbok om de
tilstander NK har ansvar for å spre kunnskap om.
Boka er oversiktlig inndelt i 9 kapitler, slik at en lett
kan bruke den som ei oppslagsbok om en ikke har tid
eller overskudd til å lese boka sammenhengende.
1. og 2. kapittel omhandler utredning, diagnostikk og
behandling av AD/HD og ADD som er en undergrup-
pe av AD/HD, forfattere her er Grete Bryhn og Geir
Øgrim. Forfatteren her sier tydelig at fagfolk i dag er
enig i at AD/HD skyldes en hjerneorganisk funksjons-
feil, men at en ikke vet nok om hvile mekanismer som
er bestemmende for utvikling av AD/HD. Noen fakto-
rer er allikevel påvist så som genetiske, nevrobiologis-
ke og psykososiale faktorer. Kapitlet om AD/HD fo-
kuserer også på at det er viktig at vi fanger opp jentene
med AD/HD.
Videre synes vi at boka på en god måte tar opp andre
vansker barn med AD/HD elller ADD ofte kan slite
med så som motoriske vansker, søvnvansker, lærevan-
sker eller rusproblematikk som voksen pga. udiagnos-
tisert eller ubehandlet AD/HD i barndommen. Tema-
ene skrives i store deler på en slik måte at vi tror det
kan være ei god og nyttig bok å lese ikke bare for fag-
folk, men også for foreldre og andre som har kontakt
med barn med disse problemene.
Kapittel 3 i boka omhandler Tourettes syndrom, og er
skrevet av Gerd Strand. Vi synes at forfatteren får godt
fram hva som kjennetegner Tourettes syndrom, og at
det foreløpig ikke er noen prøver som kan taes for å
påvise syndromet, men at diagnose stilles på observa-
sjon og informasjon fra pasient og pårørende. Også
denne delen av boka mener vi kan være et godt hjelpe-
middel til å avlive en del myter så som at Tourettes
syndrom har med nedsatt intelligens å gjøre, og også
dette kapitlet kan absolutt være nyttig ikke bare for
fagfolk, men for foreldre og andre pårørende. Dette
kapitlet har ei oversiktelig liste over vanlige ledsager-
tilstander til Tourettes syndrom, og vi synes forfatte-
ren forklarer på en slik måte at vi forhåpentligvis kan
møte  og hjelpe disse barna på en bedre måte.
Kapittel 4 i boka tar for seg narkolepsi, og forfatter her
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er Solveig N. Ervik. Dette er  et kapittel som er svært
nyttig å lese da mange må vente lenge på riktig utred-
ning og behandling på grunn av at hjelpeapparatet og
da spesielt leger kjenner for lite til denne diagnosen.
Symptomer på narkolepsi hos barn er de samme som
hos voksne , men kan ofte være enda vanskeligere å
oppdage. Ubehandlet vil narkolepsi naturlig nok få
store konsekvenser for barn. Symptomene kan lett bli
oppfattet av utenforstående som latskap eller dårlig
hjemmemiljø, dette vil igjen kunne føre til tilleggsvan-
sker av psykisk og emosjonell art. Økt kunnskap om
sjukdommen er svært viktig da kanskje bare 10–30
prosent av narkolepsipopulasjonen noen gang får ut-
redning og behandling.
De siste kapitlene av boka omhandler pedagogiske til-
tak, medikamentell behandling, psykososiale støttetil-
tak og psykoterapi, i tillegg til utradisjonelle metoder.
Her får vi tydelig bekreftet at for alle disse diagnose-
gruppene er det viktig med et godt tverrfaglig samar-
beid og opplegg, og at behandling og støtte må settes
inn på flere områder for at det skal bli en best mulig
behandling og hverdag for disse gruppene.
Boka vil være nyttig for alle helsesøstre, den er grun-
dig skrevet, og den har med mye om ny forskning.
Boka er godt oppdelt og den er lett å slå opp i slik at en
kan bruke den som et oppslagsverk ved behov.
I tillegg vil vi anbefale boka til leger, lærere og P.P.-tje-
nesten. Vi tror også at mange foreldre og andre pårø-
rende vil ha nytte av å lese i hvert fall deler av boka.

SVEKET
Omsorgssvikt er alles ansvar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldere: Anna Kvåle og Mari Langleite Barrusten,
helsesystre i Skjåk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfatter: Kari Killen
Antal sider: 595
Forlag: Kommuneforlaget AS 3. Utgave 2004
ISBN: 82-446 – 0881-1

Forfattaren Kari Killen er utdanna sosionom med vida-
reutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behand-
ling. Ho tok doktorgrad i 1988 med avhandlinga:
”Omsorgssvikt og barnemishandling”

Klassikeren ”Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar” frå
1991 er no kome i 3. reviderte utgave. Sveket er den
teoretiske og praktiske grunnboka om omsorgssvikt
for alle som i sitt arbeid møter barn som er utsett for
omsorgssvikt. Forfattaren gjer greie for forståings-
grunnlag, kontaktetablering og undersøkjing og be-
skriv tverretatleg samarbeid, behandling og tiltak.
Denne tredje utgava er fagleg revidert og oppdatert,
integrerar nyare forskning og inneheld meir stoff om
tilknytning og konsekvensar av omsorgssvikt. 

Del I ”Vårt forhold til omsorgssvikt” 
Gjev ei konkret beskriving av ulike former for om-

sorgssvikt og korleis desse syner seg hos barnet så vel
som hos foreldra. Det er ikkje berre mangel på viten,
men like mykje vårt eige forhold til omsorgssvikt som
står i vegen for at vi kan sjå og forstå den. Ho tek for
seg dei mekanismer vi brukar, korleis vi kan bestrebe
oss på å unngå at våre overlevingsmekanismer står i
vegen for innleving med barn og foreldre for hensikts-
messig arbeid. 

Del II ”Hvordan kan vi forstå omsorgssvikt” 
Denne delen tek sikte på å formidle relevante kunn-
skaper om foreldre, barnet, foreldras samliv, nettverk
og foreldre- barn samspelet, samt tilknytning og dei
mest sentrale tilhøve som påverkar denne. Boka tek
sikte på å syne på kva for måte desse kunnskapar kan
bli brukt i analyse av omsorgssituasjonar. 

Del III ”Kontaktetablering og undersøkelse”
Denne delen tek for seg kontakta med foreldra på be-
kymringsstadiet, samarbeid med foreldra i undersø-
kjingsfasen, kontaktetablering med barn som er utsett
for omsorgssvikt, observasjon av barnet og barnet sitt
samspel med foreldre, andre vaksne og barn, samt
bruk av nettverksmøter i undersøkjingsfasen.

Del IV ”Tverretatlig samarbeid og møter”
Denne delen tek for seg tverrfagleg og tverretatleg
samarbeid, kvifor det er nødvendig, dei ulike fagfolka
si rolle, møtet sin karakter og utfordringar, tid og antal
deltakarar, samt vidareutvikling av det tverrfaglege
samarbeid. 
Del V ”Behandling og tiltak”
Denne delen tek for seg ein differensiert tilnærming,
motivering av foreldra, fagleg autoritet og åpenheit,
arbeid med barn som er utsett for omsorgssvikt, bruk
av nettverksmøter i behandlingsarbeidet, arbeid med å
betre forledra sine omsorgsfunksjonar og samspelet
mellom foreldra og barn i omsorgssituasjonar, arbeid
med foreldra sine samlivs-, separasjons- og skilsmisse-
kriser og til slutt arbeid med og plassering av barn, se-
parasjon av foreldre og barn, tilknytning til nye om-
sorgspersonar.

Dette er ei bok som er å anbefale for fagfolk som arbei-
der med omsorgssvikt. Ho kan og bør bli brukt som ei
lærebok, da ho tek nøye for seg alle steg i behandling
av omsorgssvikt.
Denne utgava er oppdatert med nyare forskning  og
inneheld mykje om tilknytning og konsekvensar av
omsorgssvikt. 

Med sin store kunnskap, forskning og utarbeiding av
metodar i behandling av omsorgssvikt, har forfattaren
gjeve fagfolk eit arbeidsreiskap, ei oppskrift på korleis
ein kan nærme seg – tore å ta fatt på dei vanskelege og
store oppgavene som arbeid med omsorgssvikt er. 
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Generalforsamling i NSFs Lands-
gruppe av Helsesøstre
26. mai 2005

Protokoll fra
Generalforsamlingen
Kl.08.30 - Åpning ved leder av NSFs Landsgruppe av
Helsesøstre Bodil Erdal

Sak nr.  1 - Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Godkjent
Sak nr.  2 - Godkjenning av sakliste
Vedtak: Godkjent
Sak nr.  3 - Valg av ordstyrer
Vedtak: Astrid Brækken og Hanne Molander Ott
Sak nr.  4 - Valg av tellekomitè
Vedtak: Berit Muhri Nilsen, Hilde Mostue, Kirsti Wor-
ren, Berit Fors, Inger-Kristin Deutch, Herborg Gullhau-
gen, Turid Sundar, Anne Bentzrød, Kirsten Berge, Eva
Ekne
Sak nr.  5 - Registrering av stemmeberettigede
Det ble registrert 244 stemmeberettigede 
Sak nr.  6 - Valg av referenter
Vedtak: Grete Holstad og Anne-Katrine Borge-Skar
Sak nr.  7 - Oppnevning av tre medlemmer til å 

underskrive protokollen
Vedtak: Bodil Erdal, Reidun Fagervik, Inger Helgerød
Sak nr.  8 - Valg av resolusjonskomitè
Vedtak: Astrid Grydeland Ersvik, Marianne Vollen
Westerhus, Bjarne Jota
Sak nr.  9 - Forslag til forretningsorden
Styrets forslag ble vedtatt

Sak nr.10 - Resolusjoner 

RESOLUSJON VEDR. NOU 2004:18 HELHET OG
PLAN I SOSIAL OG HELSETJENESTENE

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Helsesøs-
tre, samlet til generalforsamling i Oslo 26. mai 2005,
mener at lovforslaget som fremmes i NOU 2004:18
ikke ivaretar brukernes helsemessige behov. Spesielt
gjelder dette helsefremmende og forebyggende tjenes-
ter til barn og unge, som er så godt som utelatt i lov-
forslaget.

Landsgruppen av Helsesøstre mener det er helt nød-
vendig å omtale helsestasjonsvirksomheten og helse-
tjenesten i skoler spesielt i lovforslaget. Det er spesielt
viktig dersom man ønsker å ivareta dette godt utbygde
apparatet for å jobbe tidlig forebyggende i forhold til
barn, unge og deres familier. De fleste kommuner prø-
ver i dag å redusere eller kutte ut alle tjenester som
ikke er lovpålagte, og vi frykter det samme vil skje
med disse tjenestene dersom de ikke sikres via lovver-
ket.
For å ivareta brukernes behov for en faglig forsvarlig,

helhetlig og samordnet tjeneste, mener vi dette best ut-
føres ved å opprettholde dagens system med to lover –
men i harmonisert utgave.

Vedtak: NSFs Landsgruppe av Helsesøstres General-
forsamling 2005 vedtar  resolusjonens ordlyd, og at
den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
Datoen for generalforsamlingen endres til 26. mai.

Sak nr.11 - Årsberetning 2004
LaHs leder Bodil Erdal fremla følgende årsberetning:

Årsberetning 2004 for NSF LaH

Medlemmer
1.1 Ordinærer medlemmer pr. 31.12.04 : 2306
Medlemmer i utlandet: 4
Nye medlemmer: 95
Medlemskontingent var kr. 250.-
1.2 Æresmedlemmer:    0

2.1 Landsgruppens organisering
Landsgruppens styre pr. 31.12.04:
Leder: Bodil Erdal
Nestleder: Astrid Grydeland Ersvik
Kasserer: Unni Tranaas Vannebo
Styremedlem: Kjerstin Møllebakken
Styremedlem: Kari Glavin 
1.varamedlem: Anita Skjellerud
2. varamedlem Liv Hauglin Kaasin
3. varamedlem: Berit Lemme  
1.vara kalles inn til alle styremøtene.

2.2 Det er avholdt 5 styremøter i 2004.

2.3 Lokalgrupper

2.3.1 Østfold
Leder: Tove Nedregotten
Medlemmer: 111
Styremøter: 9. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Hvordan samtale med barn.  2: Arbeidsglede,
livsglede, endringer.

2.3.2 Oslo
Leder: Reidun Fagervik
Medlemmer: 235
Styremøter: 9.  Jubileumskomitè: 13. Medlemsmøter: 2.  
Tema: 1: Hva gjør jordmor, lege og helsesøster på hel-
sestasjonen, skolen og ungdomshelsestasjonen når de
møter kvinner eller jenter som er omskåret eller er i ri-
sikosonen for omskjæring. 
2: Hvordan kan vi bidra til å begrense sukkerinntaket
hos barn og unge

2.3.3 Akershus
Leder: Torunn Stenstad
Medlemmer: 226
Styremøter + jubileumskomitèmøter: 22. Medlemsmø-
ter: 1 
Tema: Familiehus, erfaringer fra Nes kommune. Infor-
masjon fra Dixi ressurssenter for voldtatte kvinner.
2.3.4 Hedmark
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Leder: Unn Inger Oldertrøen Solli
Medlemmer: 93
Styremøter: 7.  Medlemsmøter:1.
Tema: Amming.

2.3.5 Oppland
Leder: Rigmor Høye
Medlemmer: 80
Styremøter: 5 .  Medlemsmøter: 1
Tema: Funksjonshemmede og seksualitet.

2.3.6 Buskerud
Leder: Kari Dahl Nilsen
Medlemmer: 109
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 2.
Tema: 1: Kunsten å samtale. 2: Hvordan kan helsesøs-
ter oppdage tidlige tegn på schizofreni og psykoser.
Tidlig samspill. VIP prosjektet.

2.3.7 Vestfold
Leder: Liv Horpestad
Medlemmer: 106
Styremøter: 7.  Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Overvektige barn. 2: Aktuelle lokale prosjek-
ter presentert av helsesøstre.

2.3.8 Telemark
Leder: Åse Borgen
Medlemmer: 102
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 43
Tema: 1: Enurese/encopreseproblematikk. 2: Familie-
sentraler. 3: Spedbarnsobservasjon, familiesentral,
grupper i skolen, ny veileder for helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten.

2.3.9 Aust-Agder
Leder: Britt M. Hansen
Medlemmer: 52
Styremøter: 5.  Redaksjonsmøter: 7. Medlemsmøter:
2+2
Tema: 1: Utviklings- og kommunikasjonsteori,
PMT/Webster Stratton –veiledning. 
Ref. fra helsesøsterkongressen. Prevensjon, sikkerhets-
utstyr for barn, hud.

2.3.10 Vest-Agder
Leder: Anne Grete Gundersen
Medlemmer: 77
Styremøter: 9.  Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Psykososialt arbeid med barn og unge. 2:
Barn og unge med vektproblemer.

2.3.11 Rogaland
Leder: Nina Hurlen Melstveit
Medlemmer: 183
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 3
Tema: 1: Amming. 2: Helsesøsterkongressen i Loen. 3:
MIDIA-prosjektet, diabetes og kost.

2.3.12 Hordaland
Leder: Agnes C. W. Giertsen
Medlemmer: 217
Styremøter: 9. Medlemsmøter: 2.   Medlemsbrev: 3.

Tema: Hvordan ta opp temaet rus i konsultasjonen?

2.3.13 Sogn og Fjordane
Leder: Grethe Dahl Sandven
Medlemmer: 64
Styremøter: 3.  Medlemsmøter: 1.
Tema: 1: Ernæring hos spedbarn. 2: Arrangert helse-
søsterkongressen 2004..

2.3.14 Møre og Romsdal
Leder: Else Jorunn Lillenes
Medlemmer: 109
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 3. Medlemsbrev: 3.
Tema: Rusmiddelbruk hos foreldre sett med barns
øyne. 2: Språkutvikling i førskolealder. Barn og homø-
opati.  3: Mine, dine og våre barn.

2.3.15 Sør-Trøndelag
Leder: Kristin Kamark
Medlemmer: 138
Styremøter: 10. Medlemsmøter: 2
Tema: 1: Ungdom og seksualitet. 2: Etikk/møte med
mennesker. Erfaringer med Webster Stratton metoden.

2.3.16 Nord-Trøndelag
Leder: Marianne Vollen Westerhus
Medlemmer: 82
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 3.
Tema: 1: Helsesøsterrollen og vår plass i morgenda-
gens kommunale tjenester. Folkehelsevitenskap – fore-
byggende helsearbeid, hvor viktig er det egentlig?
2: ”Tankens makt” – Livet er ikke hvordan vi har det,
men hvordan vi tar det…? Gjelder også dette i arbeids-
livet?
3: Work shops – hva foregår i vårt aktive fylke? Tips
og inspirasjon.

2.3.17 Nordland
Leder: Bjarne Jota
Medlemmer: 120
Styremøter: 4.  Medlemsmøter: 1. Utgitt 4  nr. av med-
lemsbladet  «Helsetrøya»
Tema: Føring av helsekort. Tidlig intervensjon.

2.3.18 Troms
Leder: Kirsti Jensen
Medlemmer: 111
Styremøter: 9.   Medlemsmøter: 2. Medlemsblad: 2.
Tema: 

2.3.19 Finnmark
Leder: Gro Vars Mienna
Medlemmer: 51
Styremøter: 4.  Medlemsmøte/fagseminar: 1. 
Tema:  Rus og den nye tuberkulose smittevernloven 

Faggruppelederkonferanse ble avholdt 28.april i for-
bindelse med LaHs Generalforsamling og Helsesøster-
kongressen i Loen. Tema: ”LØFT (Løsningsfokusert til-
nærming) Hva er LØFT? Eksempler på praktisk an-
vendelse. v/helsesøstrene Berit Brorson og Hanne Gry
Martinsen.” 
Faggruppelederkonferanse ble også avholdt 6. septem-
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ber i Oslo der vi drøftet aktuelle saker fra faggrup-
pene. Konferansen ble holdt i forbindelse med LaH se-
minaret ”Tidlig intervensjon for barn i risiko” den 6.og
7. september. Forelesere var Unni Tranaas Vannebo,
Anne Margrethe Rostad og Kari Killèn. 

Landsgruppens virksomhet:
Virksomheten har vært knyttet opp til handlingspla-
nen vedtatt på GF 2004. NSF LaHs Handlingsplan for
2004 var utformet med hovedutfordringer og mål til-
svarende NSFs handlingsplan. Delmål og tiltak er ret-
tet mot LaHs virksomhet.

Hovedutfordring: Et pasientstyrt og mediefokusert
helsevesen
MÅL: Kvalitet og pasienttilfredshet er grunnleg-
gende styringsparametere i helsetjenesten

Prioriterte områder:
• Måleverktøy

Delmål: Helsesøstre har kunnskap om våre bruke-
res tilfredshet med helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten

Utførte tiltak:
1. Forslag til mal for brukerundersøkelser på helsesta-

sjonen er lagt ut på nettsidene.
2. Gitt innspill til Sosial- og helsedirektoratet vedr. ut-

forming av nasjonal veileder for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. 

3. Forslag til mal for avvikshåndtering er lagt ut på
nettsidene.

4. Bidrar i samarbeid med faglig rådgivningsgruppe i
Sosial- og helsedirektoratet til utvikling av kvali-
tetsindikatorer for helsestasjoner. Dette arbeidet
fortsettes.

• Ruste opp sykepleierne i forhold til det individuelle fagli-
ge ansvar.
Delmål: Helsesøstre har god kompetanse til å ivare-
ta vårt individuelle faglige ansvar.

Utførte tiltak:
1. Lah er representert i arbeidsgruppe i NSF som ar-

beider for at helsesøstrene skal få refusjons- og re-
kvireringsrett innen avtalte områder. (Bodil Erdal)

2. Lah er representert i arbeidsgruppe i NSF som ar-
beider for at helsesøstrene skal få henvisningsrett
innen enkelte spesialistområder. (Bodil Erdal)

3. Bidratt til utvikling av kompetansehevingsprogram
for helsesøstre i samarbeid med høgskole. (Kari
Glavin)

4. Samarbeidet med høgskole for å utvikle et fast opp-
dateringsprogram for helsesøstre. (Kari Glavin)

5. Startet arbeid i samarbeid med NSFs fagpolitiske
avdeling for å sikre helsesøster spesialistgodkjen-
ning. (Greta Jentoft, Toril Økland, Ragnhild Solles-
nes, Marianne Vollen Westerhus Astrid Grydeland
Ersvik, Kari Glavin, Bodil Erdal.)

6. Samarbeid mellom barneavdelinger og helsestasjo-
ner i forbindelse med utskriving av premature barn
fortsetter i sosial- og helsedirektoratets regi. (Unni
Tranaas Vannebo)

7. Representert i godkjenningskomiteen for klinisk
spesialist. (Kari Glavin)

8. Laget temaoversikt over alt fagstoff som er formid-
let i Helsesøstre (Astrid Grydeland Ersvik)

• Inn på beslutningsarenaene
Delmål: De besluttende myndigheter har kunnskap
til å fatte vedtak til det beste for barn og unges opp-
vekst.

Utførte tiltak:
1. Tatt initiativ for å gi innspill til politikere i beslut-

ningsprosesser som angår vårt fagfelt.
Avgitt høringssvar på:   

a. Forslag til endringer i barnevernloven, sosialtjenes-
teloven og smittevernloven.

b. Forslag til Faglige retningslinjer for svangerskap-
somsorgen.

c. Veileder til forskrift om kommunens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

d. NOU 2003:31 Kvinnevoldsutvalgets utredning.
e. Forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven

og smittevernloven – delegasjon av myndighet til
interkommunale organer innen miljørettet helse-
vern og smittevern.

f. Forslag til endring av forskrift om tilskudd til pris-
nedskrivning av frukt og grønnsaker i skolen.

Gitt innspill til:
• Melding om legemiddelpolitikken.
• Regjeringens utkast til Nasjonal handlingsplan

vedr. Norges oppføling av FNs Spesialsesjon om
barn.

2. Gitt innspill i media i følgende saker:
• Kutt i refusjon til Helsestasjon for ungdom, PULS
• Overvekt - ernæring for førskolebarn. Samarbeid

helsestasjon-barnehager, PULS
• Tidlig samspill foreldre-barn, BAM
• Skolehelsetjenesten, nedskjæringer til tross for opp-

trappingsplan, Aftenposten 17.12.04
• Nyutdannede helsesøstre uten jobb, Aftenposten

18.12.04
• Oppfølging fra helsesøstre ifm flodbølgekatastrofen
• Helsestasjonen arena for veiledning av foreldre, Af-

tenposten 20.01.05
• Helsestasjon for ungdom, utskrivning av P-piller,

Aftenposten mars -05

3. Vært talspersoner for barn og unges behov i forbin-
delse med:

• Forum for barnekonvensjonen
• Ernæring/overvekt/skolemåltid

• Alliansebygging
Delmål: LaH har påvirkningsmulighet for å frem-
me interesser til det beste for barn og unges opp-
vekst.

Utførte tiltak:
1. Deltatt i nettverk og samarbeid med andre organi-

sasjoner og sentrale myndigheter. (Sosial- og helse-
direktoratet, Barne- og familiedirektoratet, Lands-
gruppe av psykiatriske sykepleiere, Jordmorfor-
bundet NSF, Barnesykepleierforbundet) 

2. Samarbeidet med frivillige organisasjoner som har
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barn og unge som målgruppe,  eks. repr. i Forum
for barnekonvensjonen (Kirsten Jagmann), Voksne
for Barn (Bodil Erdal) ,  UNICEF Norges arbeidsut-
valg (Inger Lise Olsen).

• Utvikle argumentasjon i forhold til tillitsvalgte og med-
lemmer
Delmål: LaH-styret og faggruppelederne i fylkene
kan argumentere for å sikre tjenestens kvalitet.

Utførte tiltak:
1. Markedsført foretatte undersøkelser innenfor vårt

område (Sykepleien nr.5-2005)
2. Videreformidlet resultater fra gallupundersøkelser

i kontakt med media (Aftenposten des-04).
3. Begynt arbeid med å utarbeide brosjyre om helse-

søsters ansvars- og kompetanse-områder

Hovedutfordring: Sykepleiefaget og sykepleierrollen
er i utvikling og under press
MÅL: Sykepleietjenesten er pasientnær, tydelig og
kompetent.

Prioriterte områder:
• Flerkulturell sykepleietjeneste

Delmål: Sikre pasienter/brukere fra andre kulturer
et godt helsetilbud

Utførte tiltak:
1. Formidle kunnskap om flerkulturelle problemstil-

linger til helsesøstre, (tema på helsesøsterkongres-
sen)

• Markedsføring av god sykepleie
Delmål: Helsesøstre formidler aktivt sin fagkunn-
skap 

Utførte tiltak:
1. Nye prosjekter og forskning er publisert i tidsskrif-

tet vårt
2. Hatt kontakt med media vedr. områder som angår

vårt fagfelt
3. Markedsført helsestasjons- og skolehelsetjenesten

som et lavterskeltilbud til innbyggerne. (Helsesta-
sjon for ungdom i PULS, sept. –04, Aftenposten des.
–04)

4. Oppdaterte nettsider
5. Temaoversikt over utgitt fagstoff i Helsesøstre

• Fag og kompetanseutvikling
Delmål: Bidra til utvikling av helsesøstrenes kom-
petanse

Utførte tiltak:
1. Vært pådriver slik at det i Sos.-og helsedirektoratet

arbeides for å etablere et nasjonalt forsknings- og
utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten, v/Kari Glavin.      

2.  Samarbeidet med andre miljøer (eks. Sosial- og hel-
sedir., Voksne for Barn, NFSH) om helsefrem-
mende og forebyggende arbeid rettet mot barn og
unge. 

3. I samarbeid med Jordmorforbundet: Bidratt til utar-
beidelse av filmen ”Empati i Praksis” i samarbeid
med psykolog Lisbeth Brudal og Filmteamet ”Fabel
og Fakta”.

4. Bidratt til utarbeidet en landsdekkende brosjyre til

elever i barne– og ungdomsskoler som opplever at
foreldre skiller lag.

6. Har en oppdatert og tilgjengelig nettside som ivare-
tas av faste nettansvarlige, v/Elisabeth Heimdal og
Turid Wetlesen.

7. Sørger, via nettsidene (linker), for at helseinforma-
sjon blir gjort tilgjengelig, slik at helsesøstre kan
være oppdaterte på den informasjon som er til-
gjengelig for våre brukere. 

8. Samarbeidet med Lærings- og mestringssentrene i
forbindelse med familieprosjektet, v/Unni Tranaas
Vannebo.

9. Samarbeidet med Samlivssentret ved Modum Bad i
forbindelse med ”Hva med oss”-prosjektet som er
et landsdekkende tilbud om samlivsveiledning for
foreldre med funksjonshemmede barn, v/Unni Tra-
naas Vannebo. 

10. Samarbeidet med Norsk kompetansesenter for
AD/HD, Tourette og Narkolepsi ved Ullevål syke-
hus for å formidle kunnskap og kompetanse,
v/Unni Tranaas Vannebo. 

11. Samarbeidet med Den norske legeforening om
gjennombruddsprosjektet ift ADHD, v/Unni Tra-
naas Vannebo.

12. Etablert er arbeidsgruppe i samarbeid med NSF for
at helsesøstre skal få spesialistgodkjenning, fra
LaH: Greta Jentoft, Toril Økland, Ragnhild Solles-
nes, Marianne Vollen Westerhus, Astrid Grydeland
Ersvik, Kari Glavin, Bodil Erdal.

13. Referansenettverk for ”God Start”-prosjektet, v/
Bodil Erdal.

14. Deltatt i arbeidet vedr. Mor-barn vennlige fødeav-
delinger, v/Kirsten Berge.

15. Faglig forum for helsesøstre som arbeider med
smittevern, v/Mone Tsahai Kildal.

16. Referansegruppe i Sosial- og helsedirektoratet vedr.
satsingen ”Tenner for livet”, v/Nina Misvær.

17. Referansegruppe i Sosial- og helsedirektoratet vedr.
holdningskampanje mot alkohol v/Karin Ose-Vel-
le.

18. Referansegruppe i Sosial- og helsedirektoratet vedr.
utvikling av kommunehelseprofiler v/Kari Glavin.

19. Referansegruppe ifm Mental Helses ungdomskam-
panje ”Venn1.no” v/Astrid Grydeland Ersvik.

20. Arbeidsgruppe i Sosial- og helsedir. vedr. meto-
deutvikling på helsestasjonen v/Gunn Indrevær og
Anne Mari Hansen.

21. Arbeidsgruppe i Sosial- og helsedir. for planlegging
av Forebyggingskonferansen i jan. -05, v/Bodil Er-
dal

22. Arbeidsgruppe i Norsk forening for samfunnshelse
for planlegging av konferansen ”Makt og folke-
helse” v/Bodil Erdal.

• Organisering, ledelse og IKT
Delmål: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er or-
ganisert og ledet slik at helsesøstres ressurser blir
ivaretatt

Utførte tiltak:
1. Funksjonsbeskrivelser utarbeidet av LaH for helse-

søstre og ledende helsesøstre er lagt ut på nettsi-
dene.

2. Laget Veiviser for skolehelsetjenesten i videregå-
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ende skoler (utarbeidet av helsesøstrene Edel Brat-
lie, Kjerstin Møllebakken og Toril Økland).

3. Eget temanummer om ledelse i Helseøstre 1-2005.
4. Foretatt kartleggingsundersøkelse vedr. ledelse av

helsest. og skolehelsetj. i kommunene.

• Utdanning
Delmål: Det utdannes helsesøstre i samsvar med
kommunenes behov

Utførte tiltak:
1. Hatt kontakt med høgskoler som har helsesøsterut-

danninger for å øke utdanningskapasiteten. 
2. Samarbeidet med NSF fagpolitisk avdeling for å

etablere mastergrads-programmer for helsesøstre. 
3. Foretatt kartleggingsundersøkelse vedr. helsesøs-

terbemanning i kommunene.

• Økt bemanning
Delmål: De utarbeidede normtall for helsesøstertje-
nesten legges til grunn for kommunenes helsesøs-
terbemanning.

Tiltak:
1. Vært pådrivere på at økningen i helsesøsterårsverk

følges opp i henhold til Opptrappingsplanen for
psykisk helse (i samarbeid med NSF og SHdir.).

2. Gjennomført kartleggingsundersøkelse for å synlig-
gjøre og dokumentere helsesøsterressurser i kom-
munene

Hovedutfordring: Fra politikk til butikk og desentra-
lisering
MÅL: NSF og sykepleierne har befestet, styrket og
utviklet sin plass og posisjon

Prioriterte områder:
• Kompetanseheving mht drift og økonomi

Delmål: Beslutningstakere har forståelse for at fore-
byggende arbeid og tidlig intervensjon er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt.

Utførte tiltak:
1. Formidlet forskningsresultat fra tjenesten i Helse-

søstre og via nettsidene
2. Pådriver til nedsettelse av arbeidsgruppe ift tidlig

intervensjon i SHdir.
• God pasientflyt og effektive behandlingskjeder

Delmål: Helsesøstre har en sentral plass i kommu-
nene for å koordinere det tverrfaglige samarbeid
rundt barn, unge og deres familier.

Utførte tiltak:
1. Bidratt til at det utvikles rutiner for effektiv be-

handling av barn og unge med behov for spesialist-
oppfølging (eks ADHD)

• Et godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv
Delmål: Helsesøstre har kunnskap om faktorer som
bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Hovedutfordring: Lønnspolitikken er frakoblet hel-
sepolitikken
MÅL: Minst 300000 for å rekruttere, konkurrere og
motivere
Prioriterte områder:
• Posisjonering, dokumentasjon og argumentasjon 

Delmål: Helsesøstrenes kompetanse på barn og
unges oppvekst er synliggjort og verdsatt

Utførte tiltak:
1. Gitt innspill overfor besluttende myndigheter.
2. Bidratt til å legge grunnlag for lønnsmessig uttel-

ling for helsesøstre ved spesialistgodkjenning og
ved klinisk fagstige.

3. Kartlagt ledende helsesøstres lønn. 
4. Oppfordret til at ledere av helsestasjon og skolehel-

setjeneste sikres en lønn som ligger minimum
30.000 over de som de er satt til å lede.

5. Forslag til argumentasjon i lønnsforhandlinger på
NSFs nettsider.

Hovedutfordring: Utviklingstrekk: det er ikke noen
selvfølge å være organisert
MÅL: Minst 90% av de yrkesaktive sykepleierne og
jordmødrene er organisert i NSF

Prioriterte områder:
• Rekruttering

Delmål: Minst 90% av utøvende helsesøstre er orga-
nisert i NSF og LaH

1. Gitt informasjon om LaH til nye kull på helsesøster-
utdanningene.

• Medlemsfordeler
Delmål: LaH tilbyr medlemmene et aktivt og faglig
fellesskap

Utførte tiltak:
1.   Sørget for at kurs/konferanser i LaHs regi er god-

kjente som meritterende til klinisk spesialist.
2. Oppfordret helsesøstre til å sende inn søknad om

klinisk spesialistgodkjenning.
3. Arrangert en landsdekkende konferanse og en kon-

gress.
4. Gitt ut tre nummer av tidsskriftet ”Helsesøstre”, av

redaksjoner i fylkene Telemark, Aust-Agder og
Finnmark

5. Arbeidet for å sette et historisk perspektiv på vår
tjeneste i forbindelse med 50-årsjubileet i 2005 med
historisk utstilling på kongressen, film om helsesøs-
tertjenesten og brosjyre om helsesøstres arbeidsom-
råde.     

• Merkevaren NSF
Delmål: LaH er synlig blant medlemmer, politikere
og andre organisasjoner

Utførte tiltak:
1. Har en aktiv og oppdatert medlemsside på nettet. 
2. Har brukt LaH-logoen og standveggen i alle

sammenhenger der det er aktuelt.

Lommedalen 14. april 2005 
Bodil Erdal

Leder NSF LaH

Vedtak: NSF LaHs årsberetning for 2004 tas til oriente-
ring.

Sak nr.12 - Regnskap 2004
Kasserer Unni Tranaas Vannebo rede-
gjorde for regnskapet.
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Vedtak: LaH sitt regnskap for 2004 godkjennes.

Sak nr.13    - Handlingsplan 2005
NSF LaHs Handlingsplan for 2005 er utformet i tråd
med innsatsområder vedtatt i NSFs Landsmøte 2004.

Overordnet målsetting: 
NSF LaH er en tydelig aktør i debatten om helse-
fremmende og forebyggende tjenester til barn og
unge.

Styret foreslår følgende handlingsplan for 2005:

INNSATSOMRÅDE: Bemanning, kompetanse og
kvalitet i helsetjenesten.

Mål: En Helsesøstertjeneste som er ansvarlig, kompe-
tent og bemannet til å sikre en høy kvalitet på tjenes-
tene.      

Tiltak:
3. Samarbeide med NSF Fagpolitisk avdeling for å få

gjennomført sentrale normer for dimensjonering av
helsesøstertjenesten 

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

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

6. LaH oppfordrer helsesøstre til å etterspørre veiled-
ning

INNSATSOMRÅDE: Prioriteringsspørsmål og finan-
siering av helsetjenesten.

Mål: Et ressursmessig grunnlag som muliggjør en fag-
lig og etisk forsvarlig helsestasjons- og skolehelsetje-
neste..

Tiltak:
1. Arbeide for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten

fortsatt skal være en lov-/forskriftsfestet tjeneste i
kommunene

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

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

4. Markedsføre helsestasjons- og skolehelsetjenesten
som et lavterskeltilbud til innbyggerne

INNSATSOMRÅDE: Organisering og ledelse av hel-
setjenesten.

Mål: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten ledes av
helsesøstre der helsesøsterfaglig kunnskap og innsikt
innebærer en positiv forskjell for brukerne.

Tiltak:
1. Være pådrivere for at helsesøstre tar lederansvar

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

2. Være pådrivere for at helsesøstre i lederposisjoner

har rammebetingelser som sikrer at de kan utøve
ledelse

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

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

5. Bidra til gode rutiner i samarbeidet mellom 1. og
2.linjetjenesten

INNSATSOMRÅDE: Integrere likestillingsperspekti-
vet i NSF LaHs politikk og virksomhet.

Mål: Større andel menn i helsesøsteryrket.

Tiltak: 
1. Markedsføre helsesøsteryrket som et attraktivt og

fremtidsrettet yrke for både kvinnelige og mannlige
sykepleiere

2. Påvirke helsesøsterutdanningene til å kvotere menn

INNSATSOMRÅDE: Lønn.

Mål: Helsesøstrenes kompetanse er synliggjort og
verdsatt.

Tiltak:
6. Gi faglige innspill overfor besluttende myndigheter
7. Legge grunnlag for lønnsmessig uttelling for helse-

søstre ved spesialistgodkjenning og ved klinisk fag-
stige

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

INNSATSOMRÅDE: Fagutvikling, forskning og ut-
danning.

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

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

danningsinstitusjonene for å etablere mastergrads-
programmer for helsesøstre.

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

4. Være høringsinstans i forhold til utarbeiding av
høgskolenes fagplaner for helsesøsterutdanning-
ene.

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

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

7. Ivareta nordisk og internasjonalt samarbeid.
8. Bidra til formidling av aktuelle forskningsresulta-

ter.
9. Bidra til at det er sammenheng mellom forskning,

fagutvikling og utdanning og at utøvelsen av helse-
søsterfaget bygger på kunnskapsbasert praksis.

Helsesøstre Nr. 2 – 2005

58

P r o t o k o l l  f r a  L a H s  g e n e r a l f o r s a m l i n g  2 0 0 5



10. Helsesøstre innehar kompetanse på tolkning av
forskningsresultater.

11. Være i kontinuerlig kontakt med sentrale myndig-
heter om utdanningskapasitet og kommunenes be-
hov for helsesøstre.

INNSATSOMRÅDE: Holdninger og handlinger i et
flerkulturelt samfunn

Mål: Helsesøstre har kompetanse til å møte det etniske
og kulturelle mangfoldet

Tiltak:
1. Formidle relevant kunnskap og informasjon via

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

nester rettet mot flerkulturelle barn, unge og deres
familier

INNSATSOMRÅDE: Tillitsvalgte og medlemmer

Mål: LaH tilbyr medlemmene et aktivt og faglig felles-
skap

Tiltak:
1. Gjennomføre kongress i samarbeid med lokale ar-

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

Vedtak: LaH sin handlingsplan godkjennes med de
merknader og tilføyelser som kom frem på generalfor-
samlingen 

Sak nr.14 - Budsjett 2005 
Kasserer Unni Tranaas Vannebo rede-
gjorde for budsjettet for 2005. 

Vedtak: Budsjettet godkjennes med merknad om at
ordlyden/postene i budsjettet samsvarer med ordly-
den/postene regnskapet.
Sak nr.15 - Valg

Medlem av valgkomiteen, Birgit Flåten 
la fram valgkomiteens forslag til kandi-
dater og valgkomiteens innstilling.

Følgende kandidater ble valgt:
Leder: Astrid Grydeland Ersvik (242 stemmer)
Styremedl.: Anita Skjellerud (233 stemmer)

Reidun Fagervik (169 stemmer)
Kjerstin Møllebakken (162 stemmer)

Varamedl.: Sonja Edvardsen (135 stemmer)
Marianne Vollen Westerhus (118 stemmer)
Kari Esaiassen ( 9 stemmer)

Valgkomitè oppnevnt for perioden 2005- 2007:
Randi Benjaminsen – Buskerud
Ebba Sommerfeldt – Rogaland
Åshild Glad – Troms
1.vara Hilde Thomassen – Telemark
2.vara Birgit Flaaten – Nordland

Sak nr.16 - Videre redaksjonelt ansvar for ut-
givelse av ”Helsesøstre” 

Vedtak: Sirkulering etter vedlagte forslag fram til GF
2006. Det utredes om en fast komite skal ha det redak-
sjonelle ansvar.

Sak nr.17 - Tid og sted for Generalforsamling i 
2006 og 2007

Vedtak:Faggruppen av Helsesøstre i Østfold arrange-
rer Generalforsamling og Kongress på Quality hotell i
Sarpsborg 25.–27. april 2006.
Faggruppene av Helsesøstre i Aust-Agder arrangerer
Generalforsamling og Kongress i 2007.
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Smittevernarbeid og helsesøsters
rolle – før, nå og i fremtiden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brita Winje. Helsesøster og rådgiver ved Avdeling for
infeksjonsovervåking, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
brita.winje@fhi.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Foredraget hadde fokus på helsesøsters rolle i smitte-
vernarbeidet – før, nå og i fremtiden. Dette var en jubi-
leumskonferanse der vi hadde lyst og anledning til å hyl-
de oss selv. Helsesøstertjenesten er og har vært en vik-
tig grunnsten i det kommunale smittevernarbeidet og
representerer et av de viktigste alminnelige forebyg-
gende tiltak i Norge i etterkrigstiden. Med et samfunn
både i endring og i utvikling har helsesøsters oppgaver
forandret seg.  

Arbeid med bekjempelse av tuberkulose var en av de
virkelig store utfordringene for folkehelsearbeidet i før-
ste halvdel av 1900-tallet og menighetssøstrene og se-
nere helsesøstrene har hatt ansvaret for det praktiske tu-
berkulosearbeidet gjennom tidene. Meslinger, kikhoste,
difteri og poliomyelitt var utbredt frem til 1950-tallet. På
50-tallet kom barnevaksinasjonsprogrammet for fullt og
ble en naturlig del av helsesøsters arbeidsoppgaver. 
Det er i dag generelt en lav forekomst av smittsomme
sykdommer i Norge og helsetilstanden i den norske be-
folkningen er god. Vi har en godt utbygd infrastruktur
for å holde smittsomme sykdommer under kontroll.
Vaksinasjonsdekningen i Norge er gjennomgående høy,
mye takket være helsestasjonenes grunnfestede posisjon
i det norske samfunnet. De ”gamle” infeksjonssykdom-
mene er sjeldne. Vi tar vi det som en selvfølge at vi ved
utenlandsreiser kan beskytte oss mot sykdommer som
hepatitt A, gulfeber, tyfoidfeber, kolera. 

Til tross for en betydelig fremgang når det gjelder in-
feksjonssykdommer gjenstår det mange utfordringer. 

Respekten for infeksjonssykdommer er lav i Norge. Det
er noe vi tror vi behersker. Sykdommene vi vaksinerer
mot er glemt og det har gitt grobunn for økende vaksi-
neskepsis. Utfordringen for helsesøstre blir å gjenvinne
og opprettholde tillit til vaksinene, også der vi ikke vil
oppnå fullstendig utryddelse av sykdommen. Fore-
komsten av infeksjonssykdommer er ofte knyttet til
marginaliserte grupper i befolkningen. Sosial ulikhet,
fattigdom og dårlig tilgang på helsetjenester er risiko-
faktorer. Rusmisbrukere og personer uten fast bosted er
mer utsatt enn den øvrige befolkningen. Økt migrasjon
har medført nye utfordringer. Vi har mer utenlandss-
mitte og økende smittevernbehov blant utenlandsfødte
personer bosatt i Norge. Dette stiller krav om langt mer
målrettede smitteverntiltak og forståelse for hvordan
ulik kulturbakgrunn påvirker adferd og opplevelse av
sykdom. Kompetanse og erfaring i vurdering av risiko
blir viktig. De globale epidemienes dager er ikke talte.
Reisevirksomheten øker og forflytning går raskere.
Smittevern krever internasjonalt samarbeid og god be-
redsskap. Alvorlige infeksjonssykdommer med høy dø-
delighet er hyppig pressestoff. Det er ikke nødvendig-

vis de sykdommene med høyest dødelighet som utgjør
den største trusselen. Sykdommens smittesomhet er
viktigere. Influensa er en gammel kjenning som har po-
tensiale til å utvikle en internasjonal katastrofe.  Helse-
søstre har et naturlig ansvar i kommunens beredsska-
planer ved utbrudd og vil stå sentralt i tiltak som for ek-
sempel massevaksinasjon av befolkningen.

Også utfordringene i bekjempelse av seksuelt overfør-
bare sykdommer har endret seg i takt med endret syk-
domspanorama. Kampen mot de ”gamle” sykdommene
som gonore og syfilis var på sett og vis enklere. Plag-
somme og lett gjenkjennelige symptomer tvang pasien-
tene raskt til lege og den smitteførende perioden ble be-
grenset. Symptomene på sykdommer som hiv og chla-
mydia er ofte beskjeden eller fraværende. Pasientene
oppsøker ikke automatisk lege og kan fortsette å smitte
partnere. Dagens utfordring er å øke testaktiviteten
blant personer som har vært utsatt for risiko. Lett tilgang
på helsetjenester og lavterskeltilbud som helsestasjon
for ungdom blir viktig. 

Det gjenstår mange utfordringer for helsesøster i dagens
smittevernarbeid.  Helsesøsters naturlige kontaktpunk-
ter med store deler av befolkningen gjør tjenesten til en
viktig arena for smitteforebyggende tiltak. 

Det sårbare menneske
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved filosof og forfatter Nina Karin Monsen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skam, skyld og synd er kjernen i sårbarheten. Etter min
oppfatning er dette evige, globale, generelle fenomener,
ikke skapt av religioner, - men av virkeligheten og men-
neskekroppen selv. Skam, skyld og synd er medfødte er-
faringer, noen ganger som sterke følelser - monsterbøl-
ger. Tor Erling Staff har tatt til orde for å fjerne den sek-
suelle lavalder. Er en ny form for pedofili som er i ferd
med å vokse frem? Redd Barna, Heidi Grande, vil ha sex-
ombud for de unge, meldte Aftenposten 21/5-05. Noen
har gjort unges seksualliv til underholdning, sex er kom-
mersialisert. For media-pop-sex-mote og rus kulturen er
moral mer skam enn utagerende festing. 
Men realitetene skriker mot oss. Kroppen selv definerer
vår sårbarhet. Den er dødelig, skjør, rammes av syk-
dommer og ulykker, psykiske problemer. Depresjon
øker. I årtusener, århundre har den seksuelle skammen
laget normer og regler for menneskers samliv. I gamle
dager var skam knyttet til løsaktighet, utroskap, pro-
miskuitet og prostisjon, osv. Alle store romaner handler
om skam, skyld og synd. I muslimske land er seksuell
skam fremdeles det som ordner folks sosiale liv. I Iran
kan en kvinne stenes til døde for æreløs adferd. Kampen
mellom vestlig og muslimsk kultur dreier seg om synet
på skam. 
Er det bra å bli kvitt seksuell skam? Jeg tror ikke det. Jeg
tror at den seksuelle skammen var en form for mental
beskyttelse. Vi er blitt mer sårbare, fordi vi åpner for en
annen type skam, en dypere skam enn tidligere. Jeg tror
at urskammen er i ferd med å komme frem, og at den
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seksuelle frihet blir betalt med en generell ufrihet, en ge-
nerell skam og skyld. Den dypere skammen dreier seg
om hele menneskets kropp. Syndefallet begynte med
sult. Før skammen over det seksuelle begjæret og lysten,
kom skammen over lysten på mat, og begjæret etter mer.
Skam er også ikke å kunne stoppe, ikke kontrollere og
holde seg. 
Den moderne skammen dreier seg om kiloer og fett. Å
spise for mye, ikke se moteriktig ut, - media har mote-
politiet og homsepatruljen, - bli eldre, gammel og syk,
er blitt den moderne skammen. Skam er ikke oppdikte-
de religiøse eller sosiale normer. 
Jeg forstår skam som noe iboende; det ekle ved men-
nesket og livet selv. Å skamme seg er å føle at noe er ek-
kelt. Skammen oppstår når man møter det ekle i en eller
annen form. Konkret eller abstrakt. Kroppen skammer
seg av seg selv. Den rødmer, svetter, lukter, skjelver, kas-
ter opp, avfører og tisser på seg. 
Skammen er mennesket som dyr, eller dyrisk. Skammen
oppstår når mennesker blir nedverdiget, voldtatt, mis-
handlet, fratatt verdighet, ære, frihet. Et offer husker
skammen resten av livet. Mange overgripere og bødler
glemmer i samme øyeblikk. Skamfølelsen er i vårt sam-
funn opp til hver enkelt; vi er ensomme med skammen.
Skammen er blitt individualisert og privatisert, i media
kan noen tjene penger på den. Sammen med skam kom-
mer skyld. Skylden er også en realitet, den er heller ikke
bare en følelse. Mennesker skader hverandre og seg selv.
Synden kommer fra både skam og skyld, - men den ver-
ste synden er å redusere det menneskelige, og gjøre det
til et skamløst, ansvarsløst dyr.
Det er fordi vi er sårbare, kan skamme oss, kjenne skyld
og synd at vi er menneskelige. Even til å tåle skam, skyld
og synd avgjør et menneskes livsløp, samler man mye
skam, skyld og synd, får man det dårlig. Bare hvis man
tåler, erkjenner og respekterer skam, skyld og synd, la-
ger man mindre skam, skyld og synd - og får et bedre
liv.

Det sårbare menneske, en filosofi om skam,
skyld og synd - HUSKEREGLER
1. Husk at DU OG DINE VENNER er sårbare og skjøre

- ikke utsett deg og dine for store psykiske påkjen-
ninger unødvendig!

2. Husk at det ekle, ydmykelsen, overgrepet og skam-
men - monsterbølgen - er sterkere enn deg OG DINE
VENNER!

3. Husk at moter og trender - alt det moderne - er sær-
deles flyktig - det er også ungdomsårene!

4. Husk at alle skal bære sin egen skyld, bære kvaler for
den urett og de sår de har påført andre, OGSÅ DU OG
DINE VENNER!

5. Husk at fornektelsen, benektelsen, forherdelsen og ky-
nismen – synden – er kjærlighetens og livets største fi-
ende, FOR ALLE, OGSÅ FOR DEG!

6. Husk at gammeldags skikk og bruk, oppriktighet og
sannhet, anstendighet og god moral, kjærlighet og
verdighet gir ære!

7. Husk at tilgivelse er mulig å gi og få – til og fra de man
står i skyld til og som skylder en noe!

8. Husk at det er lov å tenke og at kjærligheten er størst!
9. Ta vare på ditt unge liv! 

Livskvalitet som mål for helsesøs-
ters arbeid blant barn og unge
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sølvi Helseth. Helsesøster og Dr. Polit., førsteamanu-
ensis ved HIO, avdeling for sykepleieutdanning.
solvi.helseth@su.hio.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Begrepene velvære, trivsel, ha det godt og lykke er ut-
trykk som gir mening for folk flest og som alle gir inn-
hold til det mer konstruerte begrepet livskvalitet. I det
forebyggende arbeid blant barn og ungdom har trivsel
og velvære lenge vært sentrale mål, og en kan derfor si
at barns livskvalitet har vært i fokus selv om begrepet
har vært lite anvendt innenfor dette feltet. Siden livs-
kvalitet i dag benyttes som et målbegrep innenfor syke-
pleie er det viktig å reflektere rundt dette fenomenet og
anvendbarheten av det i forhold til klinisk arbeid og
forskning der barna er i fokus, noe en ønsker å bidra til
med denne artikkelen.  Helsefremmende og forebyg-
gende arbeid blant barn rettes naturlig nok mot barnet
selv, men også mot barnets omgivelser og oppvekstmil-
jø. Kunnskap om faktorer som kan bidra til å fremme
barns livskvalitet og hvilke faktorer som kan være en
trussel mot livskvaliteten på alle plan vil derfor være ve-
sentlig for sykepleiere i dette arbeidet. I dette foredraget
vil en drøfte ulike forhold som er av betydning for å for-
stå hva livskvalitet hos barn innebærer, hvordan dette
kan kartlegges og vurderes, samt noen konsekvenser av
slik kunnskap for helsesøsters arbeid

Barn defineres her som aldersgruppen 0-18 år. Barn i uli-
ke aldre har ulike behov og kriteriene for hva som til en-
hver tid gjelder som et godt liv vil endre seg i takt med
barnas utvikling. En vil her ikke spesifikt drøfte de uli-
ke utviklingsfaser, men gi eksempler på hvordan man
kan ivareta utviklingsmessige forskjeller og hvordan
barn i ulike aldre vil vektlegge forskjellige ting når de-
res livskvalitet skal beskrives. 

Foredraget bygger på en gjennomgang og drøfting av
litteratur og forskning knyttet til barns utvikling, helse
og livskvalitet.  I tillegg vil det bli vist eksempler på livs-
kvalitetsforskning blant barn og unge i Norge. I disse
prosjektene er det brukt ulike forskningstilnærminger
(kvalitativ og kvantitativ metode), noe som illustrerer
ulike måter for å innhente data om barns/unges livs-
kvalitet. Det vil videre trekkes linjer fra forskningen til
det praktiske arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Ungdom og seksualitet (resymé) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mildrid Stien. Helsesøster i Asker kommune.
mildrid.stien@asker.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Samfunnet er stadig i endring, og vi står i dag ovenfor
en langt mer mangfoldig og komplekst sammensatt
ungdomsgruppe, enn for bare få tiår siden. Det ligger
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store utfordringer i å møte ungdom der de er, og ikke
minst når det gjelder et så vanskelig tema som seksua-
litet. Det er vanskelig å forutsi hvordan ens seksualitet
blir. Samfunnet, ulike fagpersoner og nære betydnings-
fulle voksne, er med på å utforme seksualiteten, og i det-
te ligger det et stort ansvar. 

Siden temaet samliv og seksualitet fikk innpass i skolen,
har helsesøster hatt hovedansvar for denne undervis-
ningen. I mangel på forskning rundt metoder, har vi hatt
full frihet når det gjelder innhold, utforming og tilnær-
mingsmåter. Fortsatt er det mange som ensidig fokuse-
rer på de ”negative” sidene ved sex, som prevensjon,
seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet.
I dag vet vi at skal vi påvirke debutalderen og øke bruk
av prevensjon, så er det ikke nok å informere om det.
Ungdom må samtidig læres opp til å kjenne etter hva de
tenker og føler rundt dette. 

Gjennom forskning, har vi fått god kjennskap til befolk-
ningens seksualvaner. Det vi vet, er at debutalderen går
ned, ungdom har lite kunnskap om anatomi, fysiologi
og funksjon, norske gutter har mindre seksuell stolthet,
vi eksperimenterer mer, flere gjør homoseksuelle erfa-
ringer, og internett bidrar til at vi møter partnere på nye
måter. Denne utviklingen er ikke en trussel i seg selv,
men kan være med på å øke faren for å bli utsatt for ri-
sikoseks. Jeg skal gjennom denne lille artikkelen, prøve
å sette søkelyset på vår rolle som formidlere av temaet
seksualitet, samt belyse disse sidene av samfunnsutvik-
lingen, som er med på å utforme ungdom sin seksualitet.

Vanskelig er det å forestille seg hvor forknytt og tabu-
belagt sex var for bare et par generasjoner siden, når du
daglig møter det på trikken, foran skjermen og i aviski-
osken. Ungdom er flittige brukere av internett, og andre
mediaformidlere, og overøses av sex gjennom  chatte-
kanaler, webkamera, SMS, reklame, musikkvideoer,
ungdomsblader og annet. Denne seksualiseringen, har
en tilbøyelighet til å få oss til å tro at ungdom har mer
kunnskap om sex, enn det de i realiteten har. Ungdoms
oppfatning av kropp, sex og roller, blir farget av media.
Det gjør at ungdom, på en måte, starter i feil ende. De
danner seg forestillinger, som de skal integrere i sin egen
lille verden, i streben etter å finne sin seksuelle identitet.
De har ennå ikke rukket å skape egne bilder gjennom er-
faringer, som det ytre kan reflektere opp mot. På den
måten legges det press på ungdom i forhold til hvordan
de skal se ut, hvem de skal være, hva de skal gjøre og
med hvem. 

Internett som kommunikasjonskanal, har senket terske-
len for å ta kontakt med fremmede. Relasjonene utvik-
les gradvis, slik at motforestillinger lett uteblir. Seksuell
snakk er enklere, det er lettere å bli utnyttet, evt bli pres-
set til tidlig debut, eller skape komplekse lojalitetsbånd
og uklare grenser. 

Vi ser i dag en klar økning av psykososiale problemer.
Sårbar ungdom er mer utsatt for overgrep, og dermed
også mer utsatt på nettet. Gjennom webkamera, er det
mulig å legge ut bilder av seg selv/andre. Disse bildene
distribueres lett til ulike nettverk, som f.eks. barnepor-

nografiske nettsteder. Internett åpner også for etablering
av ulike typer bytteforhold, hvor seksualitet kan inngå.
Denne form for bytte, assosieres ikke med begreper som
prostitusjon eller telefonsex, og dermed er det ikke stig-
matiserende (Nova, 10/05). 

Internett har også mange positive sider. Det har skapt
mer åpenhet rundt sex, og har åpnet for nye måter å
møte partnere på. Personer som i det daglige har pro-
blemer med å få kontakt med potensielle partnere, kan
ha stort utbytte av nettet. Ikke minst kan det være en-
klere for personer som representerer seksuelle mino-
riteter, å treffe likesinnede.  

Det at den seksuelle lavalder går ned, betyr at vi har flere
seksuelt aktive unge. Det sees en klar sammenheng
mellom tidspunkt for debut og klassetilhørighet. Ung-
dom fra lavere sosiale lag, debuterer tidligere, samt gut-
ter fra overklassen. Ungdom som debuterer tidlig har
større sannsynlighet enn andre til å ta del i risikosex. Jo
yngre man er, jo mindre kompetent vil man være til å gi
signaler som samsvarer med egne behov, og jo mindre
forutsetninger han man for å hevde egne behov og kan
da lettere bli utnyttet. 

Unge som har sex, har gjerne eldre partnere. Aldersfor-
skjell gir maktubalanse. Samvær mellom mennesker er
gjennomsyret av makt- og avhengighetsforhold. Spørs-
mål om frihet til å velge, handler mer om den praktiske
mulighet til å si nei. Nei’et uttrykkes, tolkes og møtes
innefor rammen av kulturelle normer for kjønn. Vedrø-
rende seksuelle overgrep, så er ungdomsvoldtekter
langt hyppigere enn voldtekter med ukjente. Ovenfor
kjente er det vanskeligere å sette grenser, og følelse av
skyld og eget ansvar vil være sterkere. Når det gjelder
gutter, så sies det at de ”mangler ord” på overgrep. Er-
kjenner man overgrep, er man et offer, og det er ensbe-
tydende med å være svak, noe menn ikke vil være
(Nova, 10/05).

Kjønnsrollene har endret seg. Unge kvinner tørr mer, er
lekne og stille større krav til egen seksualitet. De ekspe-
rimenterer mer og er blitt mer likestilt med guttene når
det gjelder å være aktiv og ta initiativ. I forlengelsen av
kvinnefrigjøringen, ble gutter utsatt for en ekstrem for-
ferdeliggjørelse. Det har vært med på å utviske den tid-
ligere trygge og ledende mannsrollen, og gjort gutter
mindre seksuelt stolte. Før var de mer åpne, utprøvende,
og utforsket seg selv gjennom eksperimentering sam-
men med andre gutter. I dag står mange gutter alene
med sin ”seksuelle uvitenhet”. 

Flere gjør homoseksuelle tilnærmelser uten nødvendig-
vis å klassifiserer seg som homofil. Det å tilhøre en sek-
suell minoritet, er vanskelig. Det norske folk er fullt av
fordommer, så temaet homofili er ofte taust – både hjem-
me, på skolen, og blant ungdom. Mange homofile lever
med forbudte følelser, de kjenner ingen eller få likesin-
nede og har få preferanser De mangler rollemodeller.
Det å bli avvist og usynliggjort, fører til lav selvtillit,
stress, isolasjonsfølelse, og i ytterste konsekvens selv-
mord. Mange unge homofile sliter psykisk. De trenger å
møte fagpersoner som er flinke til å snakke naturlig om
homoseksualitet. 
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Ungdom med minoritetsbakgrunn, er også en økende
gruppe. Det er viktig at de får en grundig innføring i den
norske seksuelle kulturen, for bedre å forstå gjeldende
koder i samfunnet, få redusert misforståelser, og få stør-
re seksuell frihet, også for innvandrerkvinner. 

Kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi og funksjon
er mangelfull. Det er viktig å vite hvordan kjønnsorga-
nene ser ut, hvordan de fungerer og hva som er ”nor-
malt”. Samtidig er det  viktig å ha fokus på tanker, fø-
lelser, flørting, nytelse og stimulering av erogene soner.
Her ligger grunnlaget for å lykkes seksuelt. Ungdom,
spesielt gutter, er opptatt av teknikk og det å lykkes. Det
er mange ubesvarte spørsmål, og de trenger relevant,
konkret og anvendbar veiledning. 

Samfunnsutviklingen endres, og det stilles stadig større
krav til oss som veiledere. Det å jobbe med ungdom kre-
ver helt spesielle kvalifikasjoner, både når det gjelder til-
nærming, kommunikasjon, holdninger, og kunnskap.
Vedrørende undervisning rundt temaet seksualitet, så
bør det være tilpasset alder og nivå, og ha et samfunns-
messig perspektiv. Den bør være rettet inn på å gi ung-
dom kunnskap og trygghet, slik at de blir bedre kjent
med egne seksuelle behov, og lærer seg å sette grenser
og respektere andres. Ungdom bør ha kunnskap nok til
å kunne debutere på en sikker, sunn og samtykkende
måte. 

Alle har en seksualitet, passiv eller aktiv, derfor er det
viktig å formidle seksualitet som noe fint og naturlig.
Ungdom har ulike preferanser, som er styrende for de-
res valg. Avvikende seksuelle uttrykksformer begynner
tidlig i livet, og disse problemene er ofte knyttet til skam,
skyld, angst, usikkerhet og fjernhet i forhold til kropp og
kjønnsorgan. Positive opplevelser i forhold til egen sek-
sualitet, evt sex med andre, har stor betydning for opp-
levelsen av seg selv som et seksuelt individ. Det er der-
for viktig å komme inn med relevant informasjon på et
tidlig tidspunkt. Vi bør, i samarbeid med foreldre og læ-
rere, også være pådrivere til å lage et undervisnings-
opplegg som går som en rød tråd gjennom skoletiden,
fra tidlig i barneskolen til videregående skole. Terskelen
for å oppsøke hjelp, må bli enda lavere, spesielt for gut-
ter, og de som tilhører en seksuell minoritet. Det bør bli
obligatorisk med  besøk på helsestasjon for ungdom. Et-
ter at vi startet egen  helsestasjon for gutter i Asker, er vi
blitt mer overbevist om at guttene er ”forsømt”, og
trenger noe mer enn det de får i dag.  Få fedre er sin rol-
le bevisst når det gjelder veiledning om dette temaet, og
utenfor hjemmet er det hovedsakelig kvinner som vei-
leder. De trenger helt klart veiledning fra menn som selv
vet hvordan det er å være gutt. Her ligger det mange ut-
fordringer, så jeg oppfordrer derfor mine kollegaer til å
stå på.

Selvskading
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Svein Øverland, leder og klinisk psykolog ved Ung-
domspsykiatrisk senter, Sykehuset Telemark.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Svein Øverlands forelesning om selvskading fokuserte
på hvordan man kan snakke om selvskading med pasi-
enten på en måte som ikke stigmatiserer eller fremstil-
ler pasienten som hjelpesløs.
Øverland har lang erfaring med behandling av selvska-
ding generelt og med ungdom med personlighetspro-
blematikk spesielt. Han tok utgangspunkt i egne erfa-
ring både som psykolog oleder ved en ungdomspsykia-
trisk institusjon og i sin deltidspraksis som psykolog og
veileder ved Helsestasjon for Ungdom i Skien.

Øverland vektla hvordan det å arbeide med selvskading
jevnlig presser helsearbeiderens rammer og følelser, og
normaliserte opplevelsene av hjelpesløshet og avmakt
som dette kan gi de som arbeider med denne proble-
matikken. Ulike dilemmaer i dette arbeidet ble belyst,
som balansen mellom det å hjelpe ungdommen men
samtidig kreve samarbeid. Balansen mellom å bruke re-
lasjon versus teknikker, og balansen mellom det å vur-
dere suicidalitet og ha ro til å ta imot smerten som selv-
skading innebærer.

Øverland beskrev ulike metaforer og teknikker han helt
konkret bruker i arbeidet med selvskading. Dette er dag-
bøker, registrering av type og omfang, fokusering på
episoder der pasienten har unnlatt å selvskade på tross
av ønsket, og ”kontrollgrafen”. Sistnevnte er en modell
og et verktøy for hvordan diskutere kontroll/ tap av
kontroll som gir pasienten bevissthet ved neste ønske
om selvskading.

Øverland fremholdt at pasienten skal holdes frem som
”helten i borgen”. Han viste hvordan han brukte meta-
forer fra ”Ringenes Herre” og det å være kringsatt av fi-
ender som en modell som han ”solgte” til pasienten for
å lage et mandat for behandlingen.
Øverland holdt også frem at det å feile i denne behand-
lingen er en nødvendighet, men at dette også gir håp
ovenfor pasienten at man sammen kan nå det målet man
sammen setter seg.

Totalt sett ga forelesningen konkrete og i prinsippet en-
kle teknikker som man kan bruke i sitt arbeid uansett ut-
dannelse og setting. Videre var den underliggende for-
ståelsen klart preget av respekt og ydmykhet for den
kampen pasienten fører i det daglige.
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En modell for arbeidet med trauma-
tiserte barn og familier 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sammendrag av foredrag holdt av Kirsten Jagmann
Spesialkonsulent, koordinator for  forsterket helsetje-
neste for flyktninger og innvandrere.
Psykisk helse barn og unge, Bærum kommune
kirsten.jagmann@baerum.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Den forsterkede flyktning - og innvandrer helsetjenes-
ten er en del av Psykisk helse barn og unge, Bærum kom-
mune. Tjenesten består av 2,55 stillinger. En 100 % stil-
ling  brukes  til foreldreveiledning for barnefamilier,
gruppeledelse for barn og ungdom og metodeutvikling.
En 100 % stilling går til koordinering av arbeidet, meto-
deutvikling, prosjektledelse,  gruppeledelse for barn og
unge og foreldreveiledning. Alle ansatte arbeider mye
med enkeltpersoner og familier. Stillingene lønnes av
statlige psykiatripenger. 
I arbeidet med flyktninger er det viktig å arbeide fore-
byggende, før problemer manifesterer seg. Utfordring-
ene blir å arbeide for bedret psykisk helse, mestring, triv-
sel og et positivt selvbilde. 
Med bakgrunn i den kunnskapen vi har om allerede ek-
sisterende problemer i gruppen, vil delmålene rette seg
mot å :
• redusere utviklingen  av allerede oppståtte psykiske,

fysiske, sosial- og atferdsproblemer/ -vansker
• spesiell tiltak for bearbeiding av krigstraumer
• etablere grupper som fanger opp både voksne og barn
• forebygge  nye problemer
• bedre nettverket til målgruppen
• etablere mestring på nye og kjente aktiviteter
• medvirke til gode arenaer for mestring og utvikling.

Etter barnekonvensjonen og kommunehelseloven har vi
plikt til å hjelpe disse barna og ungdommene. Viktige
retningslinjer i arbeidet vårt er følgende: Ved siden av
mestring er tilhørighet viktig. Når familiene ikke mes-
trer, er det viktig at nettverket  styrkes. Skole og fritid er
sentrale med felles normer og verdier.
Salutogenese blir å jakte på det man mestrer, styrke og
oppmuntre. Opplevelse av mening, sammenheng og
kontinuitet er viktig. Vi vet at personlig kontakt over tid
hjelper. På tross av hva de har gjennomgått, kan de mes-
tre livet sitt om de får den rette hjelp. Man vet at barn og
ungdom som har opplevd krig greier seg bedre, hvis de
er nær sine nærmeste. Er de i tillegg integrert i en grup-
pe som er preget av overordnede verdier  og lojalitet, har
de større sjanser for å greie seg. Vi ønsker å fokusere på
ressurser, mestring, positive opplevelser og å bygge
gode og nære relasjoner  med familiene.  Vi vil tenke hel-
hetlig rundt hver familie. Ikke alle barn som har opplevd
krig og flukt trenger like mye hjelp. Forskning viser at
1/3 greier seg bra uten tiltak fra det offentlige. Vi gir et
generelt gruppetilbud til de fleste og et spesielt indivi-
duelt tilbud til de som har behov for det.
Følgende faktorer er viktige for å greie seg best mulig :
Å ha et positivt selvbilde, å føle seg avholdt av familie,
venner og bekjente,  ha en fortrolig, gjerne utenfor fa-
milien . At familien er trygg og vennlig, med klare gren-

ser  og positivt samhold, samt å  tilhøre et nettverk med
positive verdier  og minst en betydningsfull person som
har brydd seg reelt.

Hvordan  vi får kontakt med barna
For å få tak i barna og familie er vi avhengig av et nært
og godt samarbeid med andre instanser og avdelinger i
kommunen. Vi har arbeidet for å få til gode rutiner. Vi
får informasjon om  en ny flyktningfamilies ankomst  til
kommunen gjennom melding fra flyktningkontoret  og
fra barnevernet ang. EM. Vi samarbeider nært med inn-
føringsklassene. Vi går rutinemessig på hjemmebesøk til
alle nyankomne flyktningfamilier. Vi kan gå sammen
med andre samarbeidspartnere etter behov. Det kan
være saksbehandlere, lærere eller helsesøster eller syke-
pleier fra flyktningkontoret. Når flere går sammen på
hjemmebesøk, poengterer vi at vi er flere som samar-
beider. På hjemmebesøket kartlegger vi  behov for tiltak
fra vår tjeneste. Kartlegging (ut fra hva som er gjort før):
• Opplevelser/hendelser fra krig og flukt
• Plager
• Behov for hjelp
• Skole
• Fritid
• Hva er barna gode på /liker de å gjøre, mestring

Har familien behov for ekstra hjelp eller tiltak, samar-
beider  vi det. Er det nødvendig, oppretter vi ansvars-
grupper.
Vi legger vekt på å ha forskjellige typer tiltak, slik at alle
skal finne noe som passer. Barn som har det vanskelig,
har ofte foreldre som også har det vanskelig. For mange
av disse barna er det nødvendig å se på hele livssitua-
sjonen. Mange av barna har behov for omfattende tiltak
som krever et  godt samarbeid i kommunen. Flyktning-
barn  har behov for å ha stabile voksne rundt seg. De har
behov for struktur, forutsigbarhet og kontinuitet. Det
kan de få i  en organisert hverdag gjennom skole barne-
hage og lek.

Viktige tiltak i hverdagen :
• God og trygg skole med dyktige og tolerante lærere

med kompetanse på flyktningbarn. Undervisningen
bør være i små, stabile  grupper.

• Mestring
• Leksehjelp
• Fritid med positive aktiviteter
• Andre referanser enn krig
• Gode venner
• Gode relasjoner
• Hjelp til å bygge/etablere nettverk/ et sted å være-

SFO- etter skoletid
• Positiv opplevelse sammen med familien eller venner
• Hjelp til struktur i hverdagen
• Nært samarbeid med skole og familie
• Tilbud om aktiviteter i ferier
• Individuell oppfølging ved behov
• Henvisning til 2.linjetjenesten ved behov
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Samarbeid med andre tjenester
Tiltak som styrker mestring kan med fordel gjøres i sam-
arbeid med  andre som: skole ungdomstjeneste og fritid.
Tilbudene varierer dessverre ut fra den økonomiske si-
tuasjon. I vår kommune  har det betydd at gode tiltak
som vi hadde før er nedlagt.
Barn som er traumatiserte kan utløse ekstra integre-
ringsmidler. Dessverre har den nye integreringsloven et
lite barnevennlig perspektiv.

Egne tiltak  for bearbeiding av opplevelser fra
krig og flukt
Barna får individuell oppfølging etter behov. I tillegg
har vi funnet det hensiktsmessig med tiltak til alle barn
i Innføringsklassene. Gruppene  som er timeplanlagte.
Det betyr at den forsterkede helsetjenesten for flykt-
ninger og innvandrer disponerer 2 timer hver uke i en
av klassene. I disse timene får alle barna et tilbud om ma-
ler/samtalegrupper.
I tillegg til grupper i skoletiden  er det nødvendig med
større systematiske tiltak for egne nasjoner.

Formålet med samlingene  og gruppene er å vise forel-
dre, barn og ungdom enkle måte for psykologisk trening
i å bearbeide vonde minner. Barna  og ungdommene  får
uttrykke seg på forskjellige måter med ord, bilder og
skrift. Vi bekrefter at barnet/ungdommens opplevelser
er viktig. Vi viser at voksne er i stand til å containe bar-
nas historier. Barna og ungdommene opplever at  andre
barn og ungdommer har lignende erfaringer eller fø-
lelser. Det normaliserer følelser og opplevelser. Vi får og
en sjanse til å støtte barn med foreldre som ikke er i stand
til å la barnet eller ungdommen snakke om vanskelige
opplevelser.

Maler- og samtalegrupper  ved innføringsklas-
sene
Gruppeoppgaver
Det er 7 forskjellige maleroppgaver (laget av Kjerstin
Almquist)
Vi legger til øvelser på å bli kjent/ leker tilpasset aktu-
ell alder. Vi bruker oppgaveheftet fra Regnbueprosjek-
tet (A-klinikken i Kristiansand og oppgaver fra familie-
samlingsmodellen til Magne Raundalen. Gruppa møtes
derfor ca. 12 ganger
Gruppen deles i 2 grupper. En for de som har opplevd
krig og en for de som ikke har opplevd krig. Ingen grup-
peopplegg er helt like. Den siste gangen vi møtes gjør vi
noe hyggelig
Maleroppgavene følger en prosess fra fortid til framtid.
gjennom strukturerte oppgaver. Barna får anledning til
å snakke om ting de har opplevd i krig  og flukt
Midt i gruppeprosessen prøver vi å få til et foreldremø-
te. Foreldrene får skriftlig og muntlig beskjed om grup-
pene. Vi snakker med foreldrene underveis når det er
behov for det.

Familiesamlinger/ grupper – en nasjon pr. år
Når vi har mange fra en nasjon, gir vi et tilbud om sam-
linger for hele familien. Samlingene kan være samlet el-
ler delt etter alder. Samlingene/gruppene går totalt over

et år, med regelmessige møter.
Opplegget er, når vi har det, en del av introduksjons-
programmet for familiene i Bærum kommune. Det er et
samarbeid mellom Psykisk helse barn og unge og BUP.
Samarbeidet er formalisert i en skriftlig avtale.
Psykiatrisk poliklinikk for voksne og psykiatriske syke-
pleiere fra Flyktningkontoret er også med på samling-
ene.
Oppgaver for barna kan være: Utfyllingsoppgaver, teg-
ning og maling, musikk, dele opplevelser med andre,
lære avspenning,  og  bygge nettverk
For de voksne/foreldrene kartlegger vi hva foreldrene
trenger hjelp til. Vi hjelper til med å bygge nettverk med
andre fra samme kultur .Vi samtaler / hjelper til med å
motivere for styrking av egne tradisjoner  /kultur og gir
veiledning i hvordan samtale med barna om barnas opp-
levelser. Foreldrenes  får også opplæring i normale re-
aksjoner på unormale hendelser og hva man selv kan
gjøre. Vi diskutere også temaer som foreldrene selv øn-
sker å ta opp.

Samtalegrupper-temaer
Vi når ikke alle med male/samtale -grupper i skolen, og
med familiesamlinger. Vi må derfor ha  grupper i tillegg
for  de som bor alene, enslige mindreårige, grupper for
spesielle behov på  skolen,  og oppfølgingsgrupper etter
samlingene. 
I disse gruppene  starter vi med medlemmenes egne tra-
disjoner. Vi snakker om identitet, sosial kontroll, kul-
turforskjeller. Et viktig tema er hvordan det har vært å
komme til Norge,  positive og negative erfaringer. Vi
snakker mye om mestringsstrategier, kunnskap om psy-
kiske reaksjoner .Vi arbeider med nettverk og helse .Vi
bruker også mange av oppgavene fra familiesamling-
ene.

Resiliensgrupper
”Resiliens  er en gruppe fenomener som er karakterisert
ved positivt utfall på tross av alvorlige trusler mot til-
pasning og utvikling ”Masten” 2001
I en slik gruppe  er samtale, aktivitet, det å se et resultat
samtidig som man utøver noe kreativt og opplever mest-
ring, viktig. 

Aktivitetsgrupper
For å få til et helhetlig tilbud,  kombinerer vi samtaler/
grupper i forskjellige former med aktiviteter som passer
den enkelte. Aktivitetsgruppene varierer ofte fra år til år
etter behov  0g økonomi, men det handler om kultur og
sport. 
I år har vi tromme- og rytmegrupper for barn og ung-
dom og større rytmeopplevelser for de voksne. Det gir
øvelse i å ha en fast  aktivitet. Ved dyktige instruktører
får alle til noe mestring raskt.
En egen lekse og  aktivitetsgruppe en ettermiddag i uka
gir et ekstra tilbud til barn som trenger noe ekstra for
egen del eller som avlastning for foreldre .Vi har en  ung-
dom ansatt, og vi har fått  hjelp fra frivillige som Røde
Kors og I.B. linjeelever. En gruppe for ungdom som bor
alene ønsker å arbeide med film ved siden av samtaler.
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Tsjetsjensk dans
Dette året har vi arbeidet mye med tsjetsjenere. Da vi
foreslo dans som aktivitet, ble det vel mottatt. Ung-
dommene fikk selv i oppgave å rekruttere deltagere til
dansegruppe.
Dans er en viktig metode for å styrke egen tradisjon/kul-
tur. Det har gitt en fabelaktig mestring Vi har nå 40-60
deltagere på ukentlig dansegruppe. Det er mest ung-
dommene og barn som danser. De voksne hygger seg
–de har fått en viktig møteplass. Vi startet med at de som
kunne noe lærte opp de som kunne mindre, og ung-
dommene har danset i mange timer. Etter hvert har vi
fått en profesjonell danser som kursholder. Det forelig-
ger planer om flere opptredener.

Slalåmgruppe
I tillegg til dans er det behov for en idrett som gir gode
opplevelser om vinteren. Vi har valgt slalåm og har fått
til et godt samarbeide med bruktsalg, heis og skiskole.
Det har vært fabelaktig å se de blide ansiktene til 
barna.

Tilbud til voksne
Parallelt med arbeidet med barna går arbeidet med for-
eldrene. Vi gir tilbud om  følgende : norskundervisning
med barn, damedag med barn, mødregruppe  med barn,
for kvinner ute av introduksjonsprogrammet, tilbud ved
introduksjonsprogrammet, foreldreveiledning ICDP
ved skoler og helsestasjoner. Vi gir også tilbud om sam-
taler til foreldre i par eller enkeltvis. Vi har nær kontakt
med foreldrene, og er det noe med barna  er det lett for
oss å snakke med foreldrene. Foreldrene tar raskt kon-
takt med oss. Vi har bygget god relasjon med familien
som gir gode samarbeidsbetingelser i mange år.

Kvinnelig omskjæring

Praktisk tilnærming og metode for helsesta-
sjon- og skolehelsetjenesten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hanna Selstø Hatlehol. Helsesøster i Stovner bydel,
Oslo kommune.
hhatleho@online.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning:
Filmskaper og antropolog Rachel Issa Djesa fra Kame-
run, bosatt i Tromsø, sier følgende:
«Møtet mellom folk som praktiserer kvinnelig omskjæ-
ring og folk som ikke gjør det har vært preget av mang-
el på kunnskap, forenkling og stereotypier. Fokus har
vært rettet mot gruppen i seg selv i stedet for møtet
mellom grupper. Veikrysset der viktige møter kunne
finne sted, har vært oversett. Dette er uheldig når man
vet at møter preget av tillit, kunnskapsutveksling og re-
spekt kan fremme endring.»

Mitt ønske som helsesøster er at våre møtesteder skal
være preget av tillit, kunnskapsutveksling og respekt.

Husk at:
• Det er viktig at vi tør å snakke om omskjæring for da

skjønner de berørte at vi har kunnskap om temaet og
at det kan drøftes med oss.

• Det er ofte vi som føler på terskelen til å ta opp tema-
et, ikke kvinnen som er omskåret. Når man først har
kommet i gang med samtalen, trenger det ikke være
så vanskelig som man trodde. Noen ganger går det
forbausende lett, mens andre ganger møter man møt-
stand.

• Noen av kvinnene sier at de opplever seg uønsket i
landet vårt fordi de er omskåret. De somaliske kvin-
nene har gitt omskjæringen et ansikt i Norge, men
noen eritreiske kvinner har også stått fram.

• Det er viktig at kvinnene ikke opplever at vi har en
fordømmende holdning når vi tar opp temaet. Pass
på at informasjonen gis i en form hvor kvinnen føler
seg respektert og ivaretatt

• Vi som hjelpere bør ha møtt oss selv «  litt i døren »
på dette temaet før vi tar det opp. Det å bearbeide-
stoffet, tenke over tradisjonen, prøve å forstå den og
finne sammenlignbare inngrep vi har gjort eller gjør
kan være til hjelp i vår egen prosess.

• Å utføre omskjæring kan være aktuelt på mange al-
derstrinn. Husk at ved migrasjon kan tidspunkter for
riter og tradisjoner endres.

• Mange migranter, særlig asylsøkere og flyktninger,
planlegger livet sitt som om de skal flytte tilbake til
hjemlande. En av grunnene til at de evt. velger å om-
skjære sine døtre er at de skal være gifteklare når de
vender tilbake.

• Mange foreldre ønsker å bryte med tradisjonen, men
de klarer ikke å stå imot presset fra den eldre genera-
sjonen eller yngre familiemedlemmer som mener at
omskjæring er riktig.

Den offentlige helsetjenestens oppgaver om-
fatter:
1. -  å forebygge omskjæring
2. -  å avverge omskjæring
3. -  oppfølging etter at omskjæring er utført / omsorg

til omskårne jenter / kvinner

I vårt arbeid forholder vi oss til «  Lov om forbud mot
kvinnelig kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 «  med
tillegget til loven «Praktisering av ny bestemmelse om
avvergelsesplikt «som trådte i kraft 1.september 2004.
Her sies det at  «Med bøter eller fengsel inntil ett år straf-
fes yrkesutøvere .................
helse- og sosialtjeneste, ........... som forsettelig unnlater,
ved anmeldelse eller på annen måte, å søke avverget en
kjønnslemlestelse  osv.» 

Hvordan kan vi integrere dette i vår hverdag slik at vi
ivaretar informasjonsplikten, avvergelsesplikten og om-
sorgen til allerede omskårne kvinner?

I Stovner bydel laget vi oss 4 huskelister våren 2001. Det-
te ble vårt verktøy for å komme i gang og forsøke å kva-
litetssikre denne delen av jobben vår.
• en liste er beregnet til bruk for jordmor / lege i svang-

erskapsomsorgen
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• en liste er beregnet til bruk for helsesøster / lege på
barnekontrollen

• en liste er beregnet til bruk for helsesøster / lege i sko-
lehelsetjenesten

• en liste er beregnet til bruk for helsesøster / lege på
helsestasjon for ungdom 

Hva gjorde vi så?
• vi forpliktet oss til til å ha listene på arbeidspultene

våre – lett tilgjengelig
• vi forpliktet oss alle til å utprøve opplegget 
• vi tok opp temaet med jevne mellomrom på fagmøter

hvor helsesøstrene og jordmødrene var sammen og
delte erfaringer, drøftet problemer som vi hadde møtt
på og hvor vi ga hverandre råd 

• vi forpliktet oss til å notere i jounalene at vi hadde tatt
opp temaet,  om jenten / kvinnen var omskåret og evt
hvilken type omskjæring

• vi reviderte listene underveis etter hvert som vi fikk
erfaring

• nå tar vi opp temaet en gang pr semester

Listene kan dere finne i boken «Omskjæring av jenter,
forebygging, omsorg og kunnskap. Håndbok for helse-
og sosialarbeidere og pedagoger.»
Jeg vil vise dere to av listene. Den som er beregnet til
bruk på barnekontrollen og den vi bruker i skolehelse-
tjenesten.

Huskeliste for barnekontrollen:
• Ha listen over aktuelle land tilgjengelig
• Ta opp temaet på hjemmebesøket etter fødselen eller

på 6-ukerskontrollen hos de som har fått en datter.
Sett av litt ekstra tid til samtalen.

• Spør hva foreldrene tenker om omskjæring av datte-
ren sin

• Informer om naturlig anatomi og funksjoner samt en-
dringer og skadevirkninger etter ulike typer omskjæ-
ring. Bruk heftene som er utarbeidet i forbindelse med
ok-prosjektet

• Informer om « Lov om forbud mot kjønnslemlestelse
». Del ut brosjyren om lovteksten. Husk å si at alle ty-
per inngrep i jenters kjønnsorganer ( også såkalt sun-
na) er forbudt ved samme lov

• Noter i helsekortet at temaet er tatt opp
• Noter om barnet allerede er omskåret ( ikke alle barn

er født i Norge)
• Ta opp temaet igjen ved 4 års kontrollen
• Når familier forteller at de skal på ferie, kan du sam-

tidig som du snakker om reisevaksiner, understreke
at det er forbudt å foreta omskjæring også i utlandet
for de som bor i Norge.

• Får du mistanke om at omskjæring planlegges, ta det
opp med foreldrene og gå evt. videre til barnevernet

• Tilby foreldrene at jenta undersøkes av lege, som også
skriver en attest om at hun ikke er omskåret. En slik
attest kan være god å ha for å motstå evt. press fra fa-
milien i hjemlandet. Foreldrene anbefales å fortelle
sin familie at omskjæring er straffbart for alle som bor
i Norge.

• Dele ut aktuellt informasajonsmateriell på aktuelt
språk.

Huskeliste for skolehelsetjenesten:
• Ha listen over aktuelle land tilgjengelig og ta opp te-

maet når det blir naturlig å gjøre det. Du kan feks. star-
te samtalen med å si : «  Vi vet at i dine foreldres hjem-
land blir jenter omskåret. Er du omskåret ? »

• Ta opp temaet i første møte med foreldrene / om-
sorgspersonene. ( Det er ikke ofte vi møter foreldrene
flere ganger )

• Informer om skadevirkningene av alle former for om-
skjæring i forhold til naturlig anatomi. Forklar at det
er pga de skadelige konsekvensene at vi har forbud
mot omskjæring, at det er til barnets beste. 

• Informer om Lov om forbud mot kjønnslemlestelse.
• Noter i helsekortet at temaet er tatt opp.
• Informer om helseproblemene som kan være forårsa-

ket av omskjæringen.
• Informer om mulighetere for operative inngrep ( De-

infibulasjon).
• Informer om at jenter som får utført åpnede inngrep,

kan få attest på at det er gjort på et sykehus.
• Informer om at det kan skrives ut attest som doku-

menterer at hun ikke er omskåret. Det kan være pre-
ventivt hvis hun drar på ferie, tar med seg attesten og
et oversatt versjon av lov mot omskjæring.

• Gi tilbud om samtaler i grupper for jenter som er uom-
skåret / omskåret der de får undervisning om natur-
lig anatomi og endringer ved omskjæring. Bruk plan-
sjer / tegninger når du forklarer.

• Tilby legeundersøkelse / gynekologisk undersøkelse
ved helsestasjon for ungdom.

• Helsesøster kan gi informasjon til skolens lærere hvid
de ønsker det. Hun kan også informere eksamen-
svakter om at omskårne jenter vil kunne trenge leng-
er tid på toalettet.

• Helsesøster bør synliggjøre for lærerne at omskjæring
er et tema som vi tar opp med jenter fra aktuelle om-
råder.

• Hvis jenter fra aktuelle land oppsøker helsesøster ofte
: Vær oppmerksom på om de er redde for at de skal
bli omskåret.

• Ser du jenter fra aktuelle land som har fysiske eller
psykiske plager, tenk omskjæring som aktuell pro-
blemstilling.

• Hvordan kan barnas foreldre nås når du ikke møter
de ved skolestart? Tenk over muligheter til informa-
sjon og kontakt med hjemmene (både fedre og mødre)
Kan du gjøre deg bruk av ressurspersoner fra berøret
miljøer?
Dele ut aktuelt informasjonsmateriell.

Helsetjenesten for asylsøkere
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Torunn Ringheim. Helsesøster, Voss kommune. Tidli-
gere leder i LaH 1997-2001.
t-ringhe@online.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsetjenesten for asylsøkere er fremdeles å betrakte
som en ny helsetjeneste i utvikling. Kravene til helsetje-
nesten endrer seg stadig både på grunn av ny kunnskap
og som reaksjon på akutte hendelser der asylsøkere er
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involvert. Det er også viktig å se i sammenheng helse-
tjenesten i transitt, under opphold i mottak og evt. etter
bosetting i kommune.
I Voss kommune tar vi utgangspunkt i Sosial-og helse-
direktoratets veileder ”Helsetjenestetilbud til flyktning-
er og asylsøkere” både når det gjelder prioritering av
oppgaver, undersøkelseskjema, nyttige adresser og in-
formasjonsmateriell. 

Voss kommune har ca. 14 000 innbyggere. Bulken stat-
lege mottak ligger 10 km fra sentrum med ca. 120 bebo-
ere, ca 60 på mottaket og resten i boliger i sentrum.

Ressurser i helsetjenesten er helsesøster 100% stilling i
spleiselag med Voss kommune 75% og Bulken mottak
25%. Lege 2 timer uken. Miljøarbeider 50% for barnefa-
milier i kommunen,- også asylsøkerne.

Prioritering av oppgaver: 
Få rask oversikt over beboere i mottaket ved fortløpende
å ha gode rutiner for inn- og utflyttingsmelding  i sam-
arbeid med mottaket. 
Registrering av TBC-status og smittevern-oppfølging av
funn i transittmottak. Uvaksinerte tilbys BCG-vaksine-
ring.
Individuell samtale med helsesøster som ikke må ha
preg av forhør og få med det asylsøkeren synes er ve-
sentlig. Gi tilbud om blodprøver etter anbefaling i veil-
deren. Bistå med søknad om fastlege.

Barnefamilier er prioritert, og alle barne skal ha tilbud
om legeundersøkelse. For voksne tilbys søkelse ved lege
der det avdekkes behov, og som de får dersom de mø-
ter til timen! 

Mange mottak har ansatt sykepleier eller helsesøster for
å drive helsearbeid i mottaket. Denne tjenesten skal
komme i tillegg til den helsetjenesten som kommunen
har ansvaret for i henhold til regelverket. På Voss har vi
god erfaring med at all helsetjeneste for asylsøkere for-
ankres i den lokale helsetjeneste, selv om en del av ar-
beidet foregår ved mottaket. Av flere grunner kan nev-
nes sammenhengen i tiltakskjeden blir bedre. Samarbei-
de med andre etater og 2.linje blir også etablert på et tid-
lig stadium ettersom man har etablerte rutiner for sam-
arbeid. Det har også vist seg at for dokumentasjon av ar-
beidet er sikrere.
At asylsøkerne raskt søker om og får tildelt fastlege har
vist seg viktig ved behov for akutthjelp. Det gir også
kontinuitet i helsehjelpen og godt grunnlag for utvikling
av tillit over tid. Det sikrer også oppfølging av tilbake-
meldinger fra spesialist.

Helseinformasjon er et stort og viktig arbeidsområde .
Tolk er alltid nødvendig, gjerne pr. telefon. Helst bør in-
formasjonen kombineres med noen praktiske oppgaver.

Som tjenesteyter er det viktig å vise  respekt, være ærlig
og å gi ros! Viktig alltid, men særlig ved arbeid med folk
fra andre kulturer.  

STOR OG STERK – Et behandlings-
tilbud til overvektige barn og unge
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Barnemedisinsk avdeling/Ullevål universitetssykehus.
Prosjektleder/klinisk ernæringsfysiolog Magnhild L.
Pollestad
magnhild.pollestad@ulleval.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus
(UUS), startet den 01.01.2004 prosjektet, Stor og Sterk for
å prøve nye metoder i behandlingen av overvekt og fed-
me blant barn og unge. Prosjektet har fått økonomisk
støtte fra Helsedepartementet i 2004 og 2005, og det er i
2005 også mottatt støtte fra Helse og Rehabilitering.  
Prosjektets behandlingstilbud omfatter barn og ungdom
fra Oslo opp til 18 år, som henvises til Barnemedisinsk
poliklinikk, Ullevål universitetssykehus HF. 

Behandlingsteamet ved Barnemedisinsk avdeling, Sek-
sjon for sosialpediatri består av klinisk ernæringsfysio-
log/treningsveileder (prosjektleder i 100% stilling), kli-
nisk ernæringsfysiolog (30% stilling), leger, testledere
på arbeidsfysiologisk lab, psykiatriske sykepleier og
psykolog.

Sentralt i behandlingsmodellen er et nært samarbeid
med helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Oslos by-
deler. De fleste barn og foreldre kjenner  helsestasjon/
skolehelsetjeneste, og disse finnes ofte i familiens nær-
miljø. Vi får også benyttet  helsestasjonenes/skolehelse-
tjenestens kompetanse innen forebyggende helsearbeid. 

Vi utveksler skriftlig informasjon om pasientene med
helsesøstrene som er involvert i prosjektet, og disse har
også mulighet til å ta kontakt per telefon. I tillegg er det
etablert et samarbeidsforum mellom helsestasjon/sko-
lehelsetjeneste og sykehus, hvor det to ganger årlig blir
gitt veiledning og anledning til å drøfte felles faglige ut-
fordringer. 

Vi følger flere variabler, og fokuserer ikke på vektutvik-
lingen alene. Kondisjonen til barna over 7 år testes hver
sjette måned, og  lungefunksjonen hvert år. Resultatene
fra disse undersøkelsene kan være med på å motivere
barnet til økt fysisk aktivitet. Mange foreldre tror at lavt
stoffskifte hos barnet er årsaken til at barnet legger på
seg. Hvilestoffskiftet (REE – resting energy expenditu-
re) vil derfor bli målt. Det vil bli tatt blodprøver årlig,
blant annet hormonprøver for å følge eventuell nedsatt
insulinfølsomhet og dermed risiko for utvikling av dia-
betes. Vi vil også følge nivået av fettstoffer i blodet, som
kan øke med overvekt og fedme, og som er en risiko-
faktor for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Det er etablert et tilbud om organisert lek/trening i pro-
sjektets regi, i samarbeid med et forskningsprosjekt på
Idrettshøgskolen. En del av barna har allerede fått mu-
lighet til å delta, og det er ønskelig at de fleste barna et-
ter hvert skal få et treningstilbud. 

Det skal utarbeides skriftlig materiell med råd og vei-
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ledning innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet.
Det arbeides også med å kunne tilby foreldregrupper,
hvor foreldre kan ta opp felles utfordringer, og hvor det
drives motivasjonsarbeid og veiledning. 

Til nå (1 april 2005) er ca 130 barn og ungdom inkludert
i Stor og Sterk, og det er opprettet samarbeid med 52 sko-
ler, og 4 helsestasjoner. Det er ca 40% gutter, og 60% jen-
ter, og alderen varierer fra 3–17 år. Over 50% av pasien-
tene er ikke etnisk norske. 
De følgetilstandene vi ser mest av hos barna er hyper-
tensjon, lipidforstyrrelser, forhøyet glukose og insulin,
menstruasjonsforstyrrelser, muskel- og skjelettplager
og psykososiale problemer. De fleste barna er også i
svært dårlig fysisk form.

STOR OG STERK; sett fra to skole-
helsesøstres ståsted
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilde Johannessen, helsesøster i Grorud bydel.
Elisabeth Kydland, helsesøster i Sagene bydel.
vilde.jonhannessen@bgr.oslo.kommune.no 
elisabeth.kydland@bsa.oslo.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi er to helsesøstre som jobber på barneskoler i hver vår
bydel. Til sammen har vi 6 barn som er tilknyttet pro-
sjektet STOR og STERK. 

Vi ønsker å si noe om hvordan vi opplever samarbeidet
med Ullevål sykehus, hvilke erfaringer dette arbeidet
har gitt oss og frustrasjoner som har dukket opp i løpet
av oppfølgingen.
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For å gjøre det lettere for andre å sette seg inn arbeidet,
har vi valgt å presentere hvert vårt case med elever med
forskjellig bakgrunn som har respondert forskjellig på
oppfølgingen.
Den ene er fra en sosialt belastet familie; har en BMI >30,
har fortsatt å øke i vekt, men har en tydelig større moti-
vasjon enn ved oppstart for 1 år siden.
Den andre har skilte, men ressurssterke foreldre. Hun
har respondert bra på oppfølgingen ved å ha gått ned i
vekt, ca.7 kg over den 4 mndrs perioden hun har vært
med i prosjektet.
På bakgrunn av dette har vi gjort oss noen tanker om
prosjektet STOR og STERK; hvordan det er for elever og
helsesøstre å delta i prosjektet:

• Seriøst. STOR og STERK har gjort det lettere for hel-
sesøstre å tilby hjelp i forhold til overvektsproblema-
tikken. At prosjektet er knyttet til spesialisthelsetje-
nesten der det startes med å utelukke patologi gjør at
foreldre opplever å bli tatt på alvor. 

• Tilgjengelig. Vi opplever at det er enkelt for oss å søke
råd i konkrete situasjoner når vi henvender oss til pro-
sjektleder på telefon eller @-mail.

• Motivasjon. Som helsesøstre i skolehelsetjenesten tref-
fer vi elevene mellom oppfølgingene på sykehus. 
Vi avtaler jevnlige treff ca. hver 14 dag. Å motivere
elevene er slik vi ser det, den viktigste oppgaven vi
har. 
Elevene har forskjellig utgangspunkt og oppfølging-
en må derfor tilpasses den enkelte.

• Kvalitetsikring. Som helsesøster på skolen tror at vi er
en viktig kvalitetsikring av prosjektet. 
Vi treffer elevene jevnlig og det er enkelt for både ele-
ver og foreldre å stikke innom. Vi kan også få sam-
tykke fra elev og foreldre, og ha kontakt med læreren
som kjenner eleven.
Ved å treffe elevene på deres egen arena er det lettere
å oppfatte hvordan eleven egentlig opplever å foku-
sere på vekt og om eleven føler seg stigmatisert.
Vi har også en større mulighet til å observere om for
eksempel barn tar for mye ansvar for kostholdet
hjemme.

• Lek er trening. Det er viktig for oss å fokusere på akti-
vitet overfor eleven. Et mål er å formidle at lek kan
være trening. Mange elever bruker mye tid på stille-
sittende aktiviteter.

• Givende del av jobben. Som helsesøster har det vært gi-
vende å ha oppgaver utenom det som har vert for-
ventet ut fra Veilederen. Når vi i tillegg opplever at
elever og foreldre er fornøyde med oppfølgingen gir
det en opplevelse av å være med på noe viktig.

• Engasjert skolehelsetjeneste. Det har vært mye fokus på
overvektsproblematikken, og dette gjenspeiler seg i
henvendelser vi får på skolene. Vi tror at det er viktig
å være aktivt tilstede i debatten og bruke vår profe-
sjonalitet i møte med dette temaet. STOR og STERK
har gjort dette lettere.

For å engasjere seg er dette viktig at helsesøster har
tro på prosjektet, har tid og ressurser til å følge disse
elevene.

• Kontaktetableringen. Vi ser at det er avgjørende for re-
sultatet hvordan vi har kommet i kontakt med eleven.
Det er viktig å gjøre tilbudet til STOR og STERK kjent
i skolemiljøet både blant foreldre, elever og lærere. Vi
tror det er stor forskjell på at eleven eller foreldre tar
kontakt med oss, enn at vi tar kontakt med dem for-
di vi har observert at eleven er overvektig.

• Øke barn og foreldres bevissthet. Vi ser at deltagelse i
prosjektet øker barns bevissthet i forhold til aktivitet
og kosthold. 

• Kunnskap. Det forventes at vi har kunnskap om kost-
hold, men ikke alle av oss føler at vi har nok av det. I
vår hverdag ser vi at kunnskap om andre kulturers
kosthold også er viktig for å gi en best mulig oppføl-
ging. Utviklingssenter for helsestasjon og skolehelse-
tjenesten har arrangert fagseminar for oss som har ele-
ver som er med i prosjektet. Her har vi fått dele erfa-
ringer og kunnskap. Det har vært et viktig treffsted
for oss som har elever som deltar i STOR og STERK.

Helsestasjonens og skolehelsetje-
nestens rolle i diagnostiseringen
av ADHD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Knut Bronder er spesialsykepleier i psykiatri. Siden
2001 ass. Generalsekretær i ADHD-foreningen. Har
ett barn med ADHD og har selv diagnosen.
knut.bronder@adhd-foreningen.no 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AD/HD er en nevropsykiatrisk tilstand som er hos 2,5
% av alle barn.  De fleste har også andre  diagnoser og
med nødvendig differensialdiagnostikk krever de der-
for ofte hjelp fra både første- og annenlinje tjenesten.
Helsesøster er oftest den helsearbeider som tidlig møter
disse barna og følger dem opp gjennom oppveksten. Di-
lemma dere stadig møter vil være : Er dette en overeng-
stelig mor som trenger bekreftelse på sin mors rolle el-
ler har mor rett, det er noe galt med barnet?  Det er hel-
sesøsters dillemma, men hvordan opplever vi som for-
eldre at dere takler dette dilemma? 

I SINTEF undersøkelsen 2004 forteller foreldrene at de
første stedene de som foreldre tar opp sin engstelse for
at barnet har problemer er ved barnehave/skole ( 44 %)
eller hos helsesøster  (27%). Av de som hadde diskutert
problematikken med helsesøster sier 50 % at de ikke fikk
noe nyttig  hjelp av helsesøster og 19 % er blandet på sin
erfaring med helsesøster.  ( 656 familier) 
Når foreldrene i undersøkelsen ble bedt om å krysse av
på steder de ikke hadde fått hjelp så svarte 42 % helse-
søster.

Det er mange grunner til disse svarene, som f.eks tids-
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press, sviktende undervisning i videreutdanning,  ikke
midler til faglig oppdatering, arbeider alene ( ingen kol-
leger på helsestasjon ) osv. samt usikkerhet.  Gjennom
forelesningen vil jeg prøve å vise dere hva dere kan gjø-
re, for helsesøster / helsestasjonen er det første lavter-
skeltilbudet vi møter som foreldre og  deres videreut-
danning ga ekspertise på hva som er  normal utvikling
og hva som er skjev  utvikling. 

Fedres betydning for barns helse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sammendrag av Merete Karlsens foredrag.
Merete Karlsen, Helsesøster og høgskolelektor ved
HIB.
mok@hib.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mine data stammer fra et internasjonalt WHO initiert
prosjekt (HBSC-undersøkelsen) som kartlegger helse-
vaner og subjektiv helse blant skolebarn. Spørreskje-
maundersøkelsen, som startet i 1983/84, blir gjennom-
ført i alle deltakerlandene hvert fjerde år. Mitt arbeid er
basert på data fra den norske delen av undersøkelsen fra
2001/2002.

Sammenlignende HBSC-data fra 1994-2002 viser at fore-
komsten av subjektive helseplager hos norske ungdom-
mer er ulikt kjønnsfordelt, og at forekomsten av spesielt
psykiske, men også somatiske plager hos jenter er
økende.

Formålet med min undersøkelse var å se nærmere på
hvilken betydning sosial støtte har for subjektive helse-
plager blant norske 15–åringer, hvordan eventuelle
kjønnsforskjeller kommer til uttrykk, og om plagene
oppleves ulikt for gutter og jenter. Subjektive helsepla-
ger defineres som symptomer uten objektive patologis-
ke funn. 

Et landsrepresentativt utvalg på 1624 gutter og jenter på
15 år ble undersøkt. Dette ble gjort ved hjelp av en spør-
reundersøkelse utført i 10. klasse i ungdomsskolen. Re-
sultatet viste kjønnsforskjeller med høyere gjennom-
snittverdi av både psykiske og somatiske plager hos jen-
ter enn hos gutter. Forekomsten av totalt 11 subjektive
helseplager ble målt.
Videre fant jeg indikasjoner på at sosial støtte har signi-
fikant betydning for forekomsten av subjektive helse-
plager hos begge kjønn. Sosial støtte ble målt gjennom
spørsmål om hvor ”lett” eller ”vanskelig” det var for
ungdommene snakket med andre om ting som virkelig
plaget dem. De ble bedt om å krysse av for syv definer-
te støttevariabler i nær familie og vennekrets.

Også her viste det deg å være kjønnsforskjeller. Begge
kjønn plasserte bestevenn på førsteplass. Guttene plas-
serte mor på andreplass, kamerater på tredje og venn-
inner på fjerdeplass på rankinglisten. Jentene plasserte
venninner på andreplass, mor på tredje og kamerater på
fjerde. Begge kjønn plasserte far på femteplass. Dette
framstår som litt av et paradoks, når funnene i materia-

let videre viser at den sterkeste effekten av støtte i hele
materialet var fars effekt på forekomsten av psykiske
plager hos gutter. Han var dessuten den eneste av de syv
støttevariablene som hadde signifikant effekt på psy-
kiske plager hos guttene. Støtten fungerte slik at jo let-
tere det var for dem å snakke med far, jo mindre plager
hadde de. Videre fant jeg at far var den av støttevaria-
blene med størst positiv effekt også på jentenes plager.
Dataene viste en signifikant sammenheng mellom høy
støtte fra far og lav forekomst av både psykiske og so-
matiske plager. I tillegg hang høy støtte fra mor sammen
med lavere forekomst av psykiske plager, og høy støtte
fra venner sammen med lavere forekomst av somatiske
plager hos jenter. 

Dataene i mitt materiale indikerer med andre ord at selv
om far framsto som den av alle støttevariablene som
hadde sterkest positiv effekt på subjektive plager hos
norske gutter og jenter, så var han samtidig den perso-
nen ungdommene opplevde det minst naturlig å hen-
vende seg til når de hadde behov for å snakke om ting
som virkelig plaget dem. 

Jeg vurderer disse funnene som svært relevant informa-
sjon i en helsesøsters arbeidshverdag, og setter dem i
sammenheng med pågående samfunnsdebatter om for-
eldrenes fordeling av barseltiden, fravær fra jobb i for-
bindelse med barns sykdom, omsorgsfordeling ved
samlivsbrudd og jenters spesielle sårbarhet og tendens
til depresjonsutvikling ved familieoppløsning. 
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Jeg ønsker å starte en debatt om hvordan vi som fag-
gruppe kan arbeide for en bevisstgjøring og av fars uni-
ke rolle som støtte og for sine sønner og døtre til hver-
dags og under kriser gjennom alle barne- og ungdoms-
årene.

”Nettverksmetodikk, et nyttig verk-
tøy for helsesøstre”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elin Aamodt Rygge. Helsesøster og nettverkskonsu-
lent i Nittedal kommune.
eaamodtr@online.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Begrepet ”sosialt nettverk” skriver seg fra John Barnes
som satt og så på fiskegarn som hang til tørk på Vest-
landet på 50-tallet. Senere er det kommet mange defini-
sjoner, jeg liker best det som kommer fra Arnstein Fin-
set:

Den første boka som omhandlet metoden kom fra Ame-
rika ved Ross Speck og Carolyn Attneuve som hadde
like gode erfaringer med å samarbeide med pasientens
sosiale nettverk i en behandlingssituasjon:
”Family networks” 1973 (ref. fra  Forsberg / Walmark
1998)
”Helbredende krefter finnes innen den levende ”sosiale
vev” av mennesker, hvis lidelser fikk samfunnet og dets
medlemmer til å betegne deres atferd som patologisk
…..
Fokusering på menneskers energi og ressurser kan skaf-
fe den nødvendige støtte, tilfredsstillelse og kontroll i
forhold til hverandre. Disse potensielle ressursene er til
stede i det sosiale nettverk blant familier, naboer, ven-
ner og de aktuelle kontakter som er rundt den person el-
ler familie som har problemer”.

De fant altså at det er ressurser i det sosiale nettverket
når en leter etter dem!
3 kompetansesystemer i Nettverksmetodikk:
1. Tjenestemottager/bruker/klient
2. Profesjonelle
3. Det sosiale nettverket
Som helsesøster har jeg tidligere bare forholdt meg til
brukeren og gjort alt jeg kunne for å ”hjelpe”, uten å
spørre brukeren hva han eventuelt trengte hjelp til! Nett-
verkets kompetansesystem er annerledes, og jeg har
sluttet å løpe etter for å gi råd som jeg mente brukeren
trenger, fordi jeg tror brukeren selv er eksperten på sitt
liv:

Når det oppstår en krise, kan vi dele de som ser krisen i
forskjellige nivåer etter Ericsson:
Det tidlige handlingssystem: de som kanskje skjønner
først at noe er galt, eks de som bor sammen med den som
blir syk.
Krisehandlingssystemet: de som kommer inn når det er
tydelig at personen er syk. Det kan være fastlege og an-
dre ”behandlere”. Hvis ikke det sosiale nettverket blir
tatt med her, kan det være bare offentlige i behand-
lingssystemet som følger bruker gjennom krisen.
Når nettverket er kartlagt, er det bruker som bestemmer
om han synes nettverket er funksjonelt eller om det bør
foretas endringer ved å:
• Utdype: i forhold til kontakter som allerede er der
• Utvide: når nettverket er for lite
• Vedlikeholde: eks ved kronisk sykdom
• Sanere: eks når en rusmisbruker skal rehabiliteres
• Redefinere: eks ved fosterhjemsplassering

Live Fyrand snakker om indirekte og direkte nettverks-
intervensjon. Indirekte er at bruker selv foretar en-
dringene han ønsker uten at ”behandler” kommer i di-
rekte kontakt med nettverket.
Direkte nettverksintervensjon er Nettverksmøter:

Nettverksmøtet er en metode som kan brukes når man
ønsker samhandling mellom det offentlige og famili-
en, deres private nettverk, deres nærmiljø og arenaer
der de ferdes.
Glavin og Erdal. «Tverrfaglig samarbeid i praksis». Kommu-
neforlaget 2000.

Dette er personlig nettverkskart til en alenemor med en
sønn med Asberger syndrom. Samarbeidet med far had-
de stadig blitt dårligere, og mor var redd gutten ville
miste kontakten med faren sin. Mor tegna opp sitt kart:

Det er far og hans nye kone som er utafor kartet. Inne i
kartet tegna hun sine ”eks- svigerforeldre” og fars søs-
ken sammen med sin egen familie. Vi ser at hun har
mange profesjonelle i nettverket, dette er naturlig når
hun har en funksjonshemmet sønn. Så inviterte mor til
Nettverksmøte ved å skrive et brev der hun sa hun var
bekymra for at sønnen skulle komme til å miste all kon-
takt med sin fars familie, han kom til å ha behov for til-
rettelegging hele resten av livet og ville trenge sårt den
støtten som bare familie kan gi. Hun inviterte både sin
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egen og faren og hans familie. Hun inviterte også de pro-
fesjonelle som hadde med gutten å gjøre til møtet.
Faren kom ikke på møtet, men farmor og farfar. De sa
de ville bidra til at gutten ikke skulle miste kontakt med
den delen av familien. Etter Nettverksmøtet har beste-
foreldrene deltatt i ansvarsgruppe rundt gutten, og de
er en stor ressurs der. 

Professor i psykiatri, Odd Steffen Dalgard, har forsket
på nettverk og helse. Han har vist at et godt nettverk vir-
ker som en ”buffer” ved kriser: 

Når det kan være behov for å utvide nettverket kan det
være nyttig å prøve å finne en arena der bruker kan finne
andre som har samme interesser. Vi må huske at ”støt-
tekontakt” er en betalt venn som ikke kan erstatte et li-
keverdig vennskap som kan utvikle seg på egen hånd:

Ulla Habermann sier at ”det virkelige liv leves i ufor-
melle relasjoner”.

Som helsesøstre er det viktig at vi oppmuntrer forel-
drene til å ta vare på sine egne nettverk. Det er funnet at
intelligente barn har foreldre med stort nettverk. Jeg ten-
ker at dette betyr at de har fått anledning til å gå ut og
inn i flere samspill og flere roller med forskjellige per-
soner:

Kjønnsperspektiv på helsesta-
sjonstjenesten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gerd U. Haaland, Helsesøster og høgskolelektor ved
helsesøsterutdanningen, HIB.
gerd.u.haaland@hib.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fedres opplevelser av helsestasjonstjenesten
I dette foredraget vil jeg presentere for dere noen av de
funn jeg gjorde etter å ha dybdeintervjuet førstegangs-
fedre om deres opplevelser av helsestasjonstjenesten.
Innledningsvis vil jeg gi en kort begrunnelse for viktig-
heten av å se denne tjenesten i et kjønnsperspektiv og
kort referere til internasjonal far – spedbarnsforskning. 

Kjønnsperspektiv på helsestasjonstjenesten:
Å se helsestasjonstjenesten i et kjønnsperspektiv betyr at
en retter fokus mot kvinner (mødre) som kvinner (mø-
dre) og menn (fedre) som menn (fedre). Kjønn er i den-
ne sammenheng ikke bare biologi, men henspeiler også
på de roller som begge kjønn skaper ut fra kulturelle og
samfunnsmessige forhold som de lever og forholder seg
til i sin hverdag. Helsestasjonens historie kan sees på
som en kvinnehistorie om kvinner som skaper og opp-
rettholder et helsetilbud til kvinner og barn. I følge for-
skrift og veileder for virksomheten er målgruppen i dag
utvidet til å gjelde hele familien. Helsesøsters oppgave
er blant annet å støtte og styrke foreldrene i deres rolle
som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn. De
fleste foreldre kommer med sine barn til helsestasjonen,
men ser en på hvem av foreldrene som følger barna er
mødrene fortsatt i stort flertall. En målsetting for norsk
helsevesen og velferdsordninger er at de skal være best
mulig for alle innbyggere, for kvinner og menn. Dersom
kunnskapsgrunnlaget for tiltak ikke fanger opp eller
ivaretar kjønnsbaserte ulikheter, vil dette kunne skape
en skjev etterspørsel (NOU 1999: 13). For å kunne utvikle
et likeverdig tilbud til både mødre og fedre, er det vik-
tig å kjenne til hvilke behov de har.  

Internasjonal far-spedbarnsforskning
Tidligere teorier og forskning har i liten grad omtalt og
vektlagt fedres rolle i forhold til spedbarnet. Far ble mer
sett på som en støttespiller eller avlaster for mor. I de sis-
te årene er imidlertid fedres betydning for barnets tidli-
ge psykososiale utvikling viet økende interesse. Flere
undersøkelser viser at det rent biologisk sett kun er am-
mingen som gir mødrene fortrinn i spedbarnsomsorgen
fremfor fedre. Det hevdes at det er sosiale konvensjoner
og ikke biologiske forhold som ligger til grunn for den
ansvarsfordelingen av barneomsorgen som foreligger i
et samfunn (Lamb, 1997).Dagen forskning levner liten
tvil om at barn utvikler et tilknytningsforhold til sine fe-
dre og at omsorgspersonen ikke trenger å være en
kvinne (Smith og Ulvund, 1999, kap. 9). Fedre har sin
egen plattform for omsorgen som avviker klart fra mø-
dres måte (Brandth og Kvande, 1996; Hareide, 1998;
Sommer, 1997). Brandth og Kvande (1996) benevner
denne omsorgen som maskulin omsorg. Viktige ele-
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menter i maskulin omsorg er å gjøre ting sammen med
barnet og å lære barna selvstendighet. På tross av ny
kunnskap om fedres plass i egne barns liv, hevder Løk-
ke (2000) at fedre fremdeles tildeles en rollen som mors
støttespiller i barnets første leveår.

Presentasjon av funn
Første gang de skal til helsestasjonen føler de usikkerhet
på om de egentlig er velkomne der. De forbinder denne
helsetjenesten med et mor og barn tilbud, og de får be-
kreftelse på dette i møtet med det de selv kaller ”et
kvinnelig samfunn”. Stedet domineres av kvinner både
når det gjelder brukerne og helsepersonellet. Ut fra de
funn jeg har gjort ser det ut som at det første møtet med
helsesøster er veldig viktig. De blir svært lettet når hel-
sesøster formidler at far og mor er likeverdige som bru-
kere. Selv om de har mye positivt å si om helsestasjons-
tilbudet, så savner de mer kunnskaper og råd rettet mot
førstegangsfedre. Dette gjelder både i forhold til fedres
omsorg for spedbarnet og hvordan de som ektemenn
skal forholde seg til en kone som gråter bare de snakker
til henne. De etterlyser ”en agenda for den nye situasjo-
nen for far” (Haaland, 2001).

Konklusjon:
Sett ut fra et helsefremmende og forebyggende per-
spektiv er der gode argumenter for at fedre bør inklu-
deres i helsestasjonstilbudet. Fedre har et grunnleg-
gende relevant potensiale for å utøve god omsorg for sitt
barn, men de mangler omsorgspraksis (Madsen et al.,
1999 og 2002). Deres inntreden på spedbarnsarenaen
krever kunnskaper om hvordan helsestasjonstjenesten
kan tilrettelegge tilbudet best mulig også for den nyblit-
te far. Som helsesøster kan du understøtte fedre til ut-
viklingen av sterke bånd til deres barn og til økt hand-
lingskompetanse. Det er av stor betydning at kjønnsa-
spektet  blir løftet frem, slik at ulikheter i dette tilbudet
ikke blir vedlikeholdt eller forsterket, men endret til bes-
te for den oppvoksende slekt.
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Lokalt samarbeid om barns utvik-
ling og tilpasning
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Marianne Volden, Helsesøster, Lørenskog kom-
mune.
marianne.volden@lorenskog.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BAKGRUNN
Lørenskog kommune og Atferdssenteret ved Univer-
sitetet i Oslo startet høsten 2004 opp utviklings og forsk-
ningsprosjektet ”Lokalt samarbeid om barns utvikling
og tilpasning” hvor en skal prøve ut modeller for fore-
bygging og behandling av atferdsproblemer blant barn
og unge.
Prosjektet er statlig finansiert, og inngår som et ledd i en
nasjonal satsing på implementering og evaluering av
metoder i arbeidet med atferdsproblemer. Prosjektet er
fundert på Parent Mangagment Training - Oregon mo-
dellen (PMTO) og dens avledede prinsipper.

PMTO er opprinnelig en opplærings- og behandlings-
metode rettet mot familier som har barn fra 4-12 år med
alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet gjennom
30 år ved Oregon Social Learning Center (OSLC) i USA.
Omfattende forskning gjennom disse årene har vist at
denne tilnærmingen til atferdsproblemer har god ef-
fekt. Metoden bygger på kunnskap om hvordan aggre-
sjon mellom familiemedlemmer utvikles og oppretthol-
des gjennom tvingende samhandlingsmønstre som blir
fastlåste og automatiserte. Hvis slike fastlåste samhand-
lingsmønstre får utvikle seg over tid og i mange situa-
sjoner, øker sannsynligheten for at aggresjonsnivået
mellom foreldre og barn trappes opp. På sikt kan dette
medføre at barnet utvikler atferdsproblemer av ulik al-
vorlighetsgrad. For å stoppe eller redusere barnets at-
ferdsvansker kreves en aktiv intervensjon.
Tiltakene i Lørenskog er basert på en helhetlig modell
som involverer både barnehager, skoler, skolefritids-
ordninger, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og barne-
vern. Dette er første gang en slik helhetlig tiltaksmodell
innen PMTO blir innført i en kommune.
Erfaringene fra Lørenskog kommunen skal bidra til å ut-
vikle en modell som senere kan tilpasses andre kom-
muner i Norge.
Atferdssenteret har det faglige ansvaret for prosjektet,
mens skole- og oppveksttjenesten har det koordine-
rende ansvaret for prosjektet internt i kommunen.

MÅLSETTING:
Å bygge opp effektive tiltak som fremmer barns sosiale
ferdigheter og som bidrar til å forebygge, redusere og
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stoppe problematferd på et tidligst mulig tidspunkt i
barns utviklingsforløp.
Målgruppen er barn i Lørenskog i alderen 3 til 12 år og
deres foreldre.

LEDELSE OG KOORDINERING
Arbeidet med PMTO koordineres gjennom Lørenskog
kommunens tverrfaglige samarbeidssystem for barn og
unge (TFM). Det innebærer at skole- og oppvekstsjefen
har det daglige ansvaret for koordinering, oppfølging og
utvikling av tilbudet.
Gjennom rutinemessig rapportering til PPK skal kom-
munen være orientert om bruk av PMTO i Lørenskog.

TILTAKENE
Tiltakskjeden består av generelt forebyggende informa-
sjonsarbeid til foreldre og ansatte, rådgivningstjeneste
for foreldre, konsulentbistand for ansatte, ferdighetstre-
ning og terapeutisk oppfølging av familier med barn
med alvorlige atferdsvansker.

Terapeutopplæring
Fire ansatte i Lørenskog kommune (1 pedagogisk-
psykologisk rådgiver, 2 barnevernsarbeidere, 1 helse-
søster) er i ferd med å utdannes til PMTO-terapeuter.
Disse vil gi individuelle PMTO-tilbud til enkeltfamilier
og også tilbud til foreldre i gruppe.
PMTO-terapien er rettet direkte mot foreldrenes måter
å møte barnet sitt på for å snu barnets destruktive skje-
vutvikling. I hovedsak inneholder behandlingstilnær-
mingen gjennomgang og aktiv trening i seks kjerne-
komponenter som består av positiv involvering, opp-
muntring, grensesetting ved hjelp av negative konse-
kvenser, tilsyn ute og hjemme, involvering av skolen og
problemløsning. Foreldrene blir introdusert for disse
komponentene og får en aktiv innøving av hvordan
komponentene omsettes i handling. Rollespill med for-
eldrene er et nyttig redskap. Det blir lagt stor vekt på å
bygge på foreldrenes ressurser og støtte foreldrene i de-
res rolle. I hovedkomponentene læres foreldrene opp til
å gi barna tydelige beskjeder, rose og oppmuntre barna
når de ser en positiv atferd som de ønsker å se mer av.
Man lærer å utarbeide belønningsskjema for å motivere
barna fram mot ønsket atferd. Dersom en allikevel ikke
oppnår den atferd man ønsker er grensesetting og bruk
av negative konsekvenser som pausetid , tap av gode og
ekstraoppgaver verktøy man kan ta i bruk. Det er svært
viktig at man trener sammen med foreldrene slik at de
føler seg trygg på komponentene når de skal prøve det-
te hjemme sammen med barna. De vil bli lært opp i hvor-
dan de nye reglene skal introduseres for barna slik at
hverdagen blir så forutsigbar for barnet som mulig.  Det
er av stor viktighet at man går igjennom alle PMTO kom-
ponenter med foreldrene da komponentene er bundet
sammen og bygger på hverandre. Over tid vil et endret
samhandlingsmønster redusere barnets atferdsvansker
eller kunne stoppe barnet i å utvikle et antisosialt hand-
lingsmønster.
I tillegg til terapi og gruppetilbud, skal de utdannede
PMTO-terapeutene også fungere som undervisere, kon-
sulenter og veiledere for andre kommunalt ansatte som
på ulike måter arbeider innenfor de arenaer hvor barn

og foreldre beveger seg eller søker hjelpetjenester. Opp-
læringen består av en kombinasjon av seminarer fordelt
over 1 1/2 år parallelt med at kandidatene gjennomfø-
rer PMTO-terapi i minimum fem familier gjennom hele
opplæringsperioden.

Rådgiverfunksjon overfor foreldre (rådgivere)
Til sammen 11 medarbeidere innen helsetjenesten og
barneverntjenesten (6 helsesøstre og 4 barnevernsarbei-
dere) er i ferd med å skoleres i rådgiverfunksjon overfor
foreldre. Disse skal inngå i  kortvarige veiledningsfor-
hold vedrørende familiens problemer og/eller henvise
disse videre.
Deltakerne skal utvikle ferdigheter slik at de kan kart-
legge atferdsproblemer, møte familier med denne typen
problemer på en hensiktsmessig måte, formidle hvor-
dan atferdsproblemer kan forstås og avhjelpes samt
kjenne kriteriene for når problemene har et slikt omfang,
intensitet og varighet at det henvises til terapeutisk opp-
følging.
Opplæringen er en kombinasjon av heldagskurs og vei-
ledningsmøter høsten 2004, samt regelmessig oppføl-
ging våren 2005. Deltakerne får regelmessig veiledning
og støtte når de selv starter opp sitt rådgivningstilbud
til familiene.
Etter endt opplæring vil Atferdssenteret sikre videre
oppfølging av rådgiverne gjennom de utdanningskan-
didatene i PMTO-opplæringen som allerede deltar fra
Lørenskog kommune.

Konsulentfunksjon overfor ansatte i barnehage/skole/
SFO
Fem medarbeidere i PP-tjenesten og to medarbeidere fra
APO-skolen er i ferd med å skoleres i  konsulentfunk-
sjon. Disse skal tilby konsultasjon og veiledning til an-
satte i barnehage, skole og SFO.
Etter endt skolering skal disse kunne identifisere og
funksjonsvurdere atferdsproblemer, utforme planer for
tiltak og bistå i gjennomføring av tiltak i barnehage og
skole for å forebygge og redusere atferdsproblemer. De
skal utvikle ferdigheter i å gi konsultasjon til ansatte i
barnehage/skole/SFO for å øke deres forståelse og
håndtering av ulik grad av atferdsproblemer og samar-
beid med foreldre.
Konsulentene skal også besitte kunnskap om når barn
og deres familie bør henvises til terapeutiske interven-
sjonsnivå.
Opplegget gjennomføres parallelt med opplæringen i
rådgiverfunksjon overfor foreldre som er beskrevet
over. Noe av opplæringen er felles. Konsulentene vil
motta veiledning regelmessig fra  Atferdssenteret og se-
nere av PMTO-terapeutene i kommunen.

Ferdighetstrenere
11 utvalgte medarbeidere er i ferd med å skoleres som
ferdighetstrenere. Dette er medarbeidere som arbeider
direkte med barn som allerede viser atferdsvansker –
dette være seg i barnehage, skole og fritid. Ferdighets-
trenerne skal kunne kartlegge barnets sosiale fungering,
gi det enkelte barn trening i manglende sosiale ferdig-
heter, samt følge med barna på sosiale arenaer som sko-
le og fritid for å støtte bruken av de nye ferdighetene.
Opplæringen skjer på samlinger pluss aktiv veiledning
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på sak. Veiledningsgruppen møtes 2 timer hver 14. dag.
Deltagerne kan i tillegg få telefonveiledning ved behov.
Veiledningen gis av Atferdssenteret.

GENERELL INFORMASJONS- OG KUNN-
SKAPSFORMIDLING
Vesentlige momenter i prosjektet er å skape forståelse,
motivasjon og entusiasme for helhetsmodellen hos mål-
gruppen, få alle kommunens involverte til å dra i sam-
me retning, gi foreldre innsikt i hva atferdsproblemer er
og hvordan slike kan avhjelpes, samt å gi informasjon
om hvilke tilbud som  eksisterer i kommunen som kan
bidra til å forebygge eller avhjelpe atferdsproblemer.
For å oppnå dette, gjennomføres det aktiv informasjons-
og kunnskapsformidling til både foreldre, politikere, ak-
tuelle kommunale tjenesteytere og kommuneadminis-
trasjonen.
Overfor foreldre vil det bli distribuert brosjyrer som vi-
ser til rådgivningsmuligheter og aktuelle sider  på Inter-
nett hvor befolkningen kan få enkle råd om hvordan sin-
nereaksjoner hos barn kan takles  I brosjyrene og på
Internettsidene vil det også opplyses om hvordan de kan
henvende seg for å få profesjonell hjelp til sine barn.
Det er gjennomført flere informasjonsmøter overfor an-
satte i kommunen, og oppstarten av prosjektet  ble mar-
kert den 16 september i Kulturhuset på Triaden. Det var
bred deltakelse fra både politikere, foreldre, tjenestey-
tere og kommuneadministrasjonen.

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR INNTAK
AV SAKER
• PMTO skal være lavterskeltilbud med enkle inntaks-

prosedyrer.
• PMTO skal bygges inn som et verktøy i allerede ek-

sisterende strukturer i organisasjonen.
• Når kontakt er opprettet mellom familier og fagper-

son (PMTO-terapeut eller PMTO-rådgiver), skal tera-
peuten/rådgiveren gjennomføre en enkel screening
av problemomfanget for å kunne sette  inn tiltak på
riktig nivå.

• Ved kapasitetsproblemer skal allerede påbegynte sa-
ker prioriteres fremfor nye saker PMTO-terapeutene
skal fortrinnsvis arbeide med saker innen sitt eget an-
svarsområde. Ved ledig kapasitet, kan PMTO-tera-
peutene også betjene saker som er meldt inn fra an-
dre  tjenesteområder.

I hvilket omfang terapeutene skal betjene saker utenfor
eget ansvarsområde, må avveies i forhold til tjeneste-
områdets samlede arbeidspress. Eventuelle avklaringer
kan gjøres i egne inntaksmøter mellom barnevernsleder,
leder for helsestasjoner og skolehelsetjenesten og leder
for PPK. Leder for PPK har ansvar for å innkalle til slike
møter etter behov. Også barnevernsleder og leder for
helsestasjoner og skolehelsetjenesten kan ta initiativ til
inntaksmøter. De samme rutinene er gjeldende for råd-
givere og ferdighetstrenere.

EVALUERING
Utviklingsprosjektet er også et forskningsprosjekt. I
denne sammenheng er kommunen delt inn i to deler,

hvorav kun den ene delen får dra nytte av tiltakene det-
te første året (til høsten 2005).
Resten av kommunen skal fungere som kontrollgruppe
dette første året. I 2006 vil hele kommunen dra nytte av
alle tiltakene.
For mer informasjon om PMTO og arbeid med atferds-
vansker se: http://www.atferd.uio.no/

Bruk av læremateriellet ”Med på
det meste!” for barn med astma i
helsestasjon og skole
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Trollvik, Helsesøster med master i Folkehelsevi-
tenskap, høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark og
prosjektleder for Startpakke Astma. 
Kontaktadresse: Høgskolen i Hedmark, avd. for helse-
og sosialfag, Kirkeveien 47, 2418 Elverum. T:
92248907 Anne.Trollvik@hihm.no 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nasjonal Plan for Astmaskoler (NPAS) har laget lære-
materiell for voksne, ungdom og barn med astma og de-
res pårørende siden 1998. 

”Med på det meste” ble utviklet i 2001 og innholder:
• Barneboka og CD: Ane og Bronky – i farta! Passer for

barn 5-10 år.
• Foreldreheftet -informasjonshefte for foreldre. 
• Veilederen -pedagogisk veileder til bruk for fagper-

sonell
• Tegnebøker, postkort, klistremerker og plakater. 

Materiellet fås i forbindelse med oppfølging på sykehus
eller i primærhelsetjenesten. Barneavdelingene har kon-
taktpersoner som gir ut Startpakken (bok, CD og Forel-
dreheftet) gratis til barn og foreldre. Etter hvert som im-
plementeringen når ut til hele landet er det meningen at
”alle” skal vite om og bruke materiellet. Målet er at alle
kjenner Ane og Bronky at de er som en ”rød tråd” i sys-
temet, som møter barn og foreldre i ulike sammenheng-
er når de søker råd. Vi håper at helsesøstrene engasjerer
seg i dette og blir medaktører i den røde tråden. På hjem-
mesiden til Norges Astma- og Allegiforbund (NAAF)
www.naaf.no vil man finne oppdatert informasjon om
astmakurs og astmaskoler til barn og foreldre over hele
landet og en landsoversikt for kontaktpersoner. Er det
vanskelig å få tak i rett person kan man sende en mail til
npas@aker-sykehus.no  

Prosjektet Startpakke Astma arbeider med implemen-
tering av ”Med på det meste” og fikk midler fra Stif-
telsen Helse og rehabilitering gjennom NAAF til et tre-
årig prosjekt (2004-2006). Prsjektet holder kurs for fag-
personell i spesialist- og primærhelsetjenesten i samar-
beid med Lærings- og mestringssentrene (LMS) i alle
helseregionene i Norge. Kurs er nå holdt i Hedmark,
Oppland, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oslo, Roga-
land, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
På de første kursene deltok flest fagpersoner fra spesia-
listhelsetjenesten, men etter hvert som kursene er blitt
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mer kjent har flere fra primærhelsetjenesten, skoler og
barnehager også deltatt. Eksempel på nettverksbygging
som har skjedd: 

Samarbeid på tvers i Haugesundsområdet:  
Fra hver av de elleve nærliggende kommunene til Hau-
gesund møtte en helsesøster, som fremover skal være
ressursperson på astma hos barn, i sin kommune. Sam-
men med astmateamet ved Barneenheten/poliklinik-
ken er det dannet en modell for nettverk og samarbeid.
Den innebærer faste nettverksmøter to ganger pr. år og
mulighet for helsesøstrer til å hospitere ved Barnepoli-
klinikken og i Astmaskolen. Lærings- og mestringssen-
teret, Haugesund sjukehus v/ Sølvi Heimestøl vil være
koordinator for det nyopprettede nettverket. Undervis-
ningsmateriellet ”Med på det meste” skal være en rød
tråd i arbeidet, der materiellet vil kvalitetssikre infor-
masjon, gi felles pedagogisk tilnærming og et felles
”språk” i møtet med barnet og nettverket rundt. Ny lov-
givning både for helsesøstertjenesten og spesialisthelse-
tjenesten pålegger samarbeid på tvers av nivåer og lin-
jer til pasientens beste, og i Haugesund ser man fram til
å prøve ut dette ved å etablere rutiner for samhandling
rundt barn med astma og deres familier. Når dette nett-
verket er etablert vil man arbeide på lignende måte med
andre familierettede tiltak.

Bruk av ”Med på det meste på barneavdeling-
en i Elverum: 
Barn 5-10(12) år: Når barn med astma og foreldre er i
kontakt med barnepoliklinikken eller barneavdelingen
deles Startpakken ut og navn og adresse registreres. Når
3-5 barn i aktuell aldersgruppe er registrert kalles de inn
til gruppeundervisning med bruk av Ane og Bronky og
tema som beskrevet i kort veileder. De møtes 2 ganger,
med 2 timer hver gang. Foreldrene får undervisning
parallelt. Et tverrfaglig team bestående av sykepleier,
lege og fysioterapeut deler på undervisningen. Der bar-
net er under 5 år vil foreldrene få Foreldreheftet og til-
bud om Astmaskole for foreldre.

Bruk av ”Med på det meste!” i barnehage i
Bodø området:
Fagpersonellet i barnehagen mener det er viktig at bar-
na får kunnskap også i førskolealderen. De kan velge ut
stoff som passer for barna og bruke bildene i materiellet
til kunnskap om astma, lek og aktivitet. Barnehagen har
savnet denne typen materiell. De mente at det er fag-
personens ansvar å skaffe seg kunnskap om astma, det
er ikke foreldrenes ansvar å lære opp de ansatte. Forel-
dreheftet er til god hjelp i det faglige. Materiellet bør
være tilgjengelig i alle barnehager slik at man lett kan ta
det i bruk når man har et barn med astma. I Meløy kom-
mune vil man ta opp bruken av materiellet i Spesialpe-
dagogisk team i kommunen for å kunne skaffe dette til
veie for alle barnehagene.

Tilnærming til barn 
”Det er forferdelig å våkne om natta uten å kunne puste. En
gang våknet jeg og kunne ikke puste. Jeg lente meg mot mam-
ma og tenkte;- hjelp jeg må være hos mamma!  Du klarer ikke

tenke så mye, bare at det er helt forferdelig, forferdelig... ta det
med ro..-og pust dyp”(1).

Sitatet er hentet fra intervju med et barn med et langva-
rig pusteproblem. Hva er barnets opplevelser av å ha
pustebesvær? Hva vet vi om barns opplevelser av kro-
nisk sykdom? Det finnes noen intervjustudier av barn
og det er svært interessant å høre hva barna sier. Det vi-
ser seg at barna strever etter å leve et normalt liv og ikke
skille seg ut. Noen ganger opplevde de seg som delta-
kere i livet, mens andre ganger opplevde de seg som out-
sidere (1). Hvordan skal vi få tak i barnas tanker og er-
faringer? Vi må stille åpne spørsmål, være konkrete når
vi spør og be barna fortelle og beskrive for oss hva de
opplever. Vi kan ikke ha det travelt, men sette av tid og
vise at vi bryr oss. Det er viktig for barnet og familien å
møte helsepersonell som vil engasjere seg sammen med
de for å nå et felles mål: Å mestre hverdagen. Her vil jeg
komme inn på tankegangen bak utviklingen av ”Med på
det meste!” og hvordan dette materielt kan brukes for å
nå målene for barnet og foreldrene. 

”Med på det meste”
Fortellingen om Ane og Bronky danner basis i læretil-
budet til barn og foreldre (2). Barneboka passer for barn
i alderen 5-10 år. Her møter vi Ane som har astma. Hun
er ei aktiv jente som opplever mye sammen med kose-
dyret Bronky. Bronky er ikke som andre kosedyr. Han
kan fly, snakke, gjøre seg liten og har en ”flimmerstav”.
Han vet alt man trenger å vite om astma. Irr finnes i alt
man kan reagere på og det er Irr som gjør at Ane noen
ganger blir tett og får pustebesvær. Irr kan finnes i røyk,
parfyme, dyrehår og mange andre steder. På magen har
Bronky et Irrmometer som lyser rødt når barn er utsatt
for Irr. I boka treffer vi også tante Irene. Hun er Anes
snille tante, som ikke forstår at hun må ta litt hensyn til
det Ane ikke tåler. I trekantdramaet som utspiller seg
mellom Bronky, Irr og Ane, ligger det et potensiale for
diskusjoner og engasjement om astma. Både barn med
astma og andre barn vil ha glede og nytte av å lese boka.
Den kan brukes både i skolene, spesialist- og primær-
helsetjenesten for å lære om astma. Forfatteren Widar
Aspeli beskriver i boka reelle opplevelser barn har for-
talt. Illustratøren Hege Bø har tegnet bildene i materiel-
let. En gruppe barn med astma har, sammen med søs-
ken og venner deltatt i prosessen med utvikling av ma-
teriellet. Hensikten med Ane og Bronky-materiellet er at
barna skal høre på CD og lese boka, at denne skal fenge
så godt at barna lærer seg innholdet og sangene slik at
vi kan bruke bildene og fortellingene i boka når vi bru-
ker boka pedagogisk. Det er en forutsetning for bruk av
dette materiellet at barna og helsepersonell (foreldre, be-
steforeldre og andre voksne rundt barna) kan boka godt.
Erfaringene så langt viser at barn i 5- 10 års alderen for-
dyper seg i materiellet med liv og lyst. 

Foreldreheftet (3) er bygget opp rundt spørsmål foreldre
til barn med astma har. En brukergruppe av foreldre har
vært med. De understreket nødvendigheten av et enkelt
språk og enkle forklaringer. Foreldreheftet er nyttig for
skole-og barnehagepersonell, besteforeldre, helseperso-
nell, helsefagstudenter og andre som trenger fakta-
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kunnskap om astma. Veilederen (4) er et pedagogisk
hjelpemiddel for fagpersonell som vil lage læretilbud
om astma til barn, foreldre og andre. Her beskrives den
pedagogiske tankegangen bak materiellet. Her gis også
beskrivelser knyttet til læring både individuellt og i
grupper. 

Erfaringer ved bruk av ”Med på det meste”
Vi begynner å få mange erfaringer fra bruk av materiel-
let, blant annet ved Barnesenteret på Ullevål, Voksen-
toppen senter for Astma og Allergi, Geilomo barnesy-
kehus, barneavdelingene i Haugesund og Elverum (5).
Behandlingsreiser på Gran Canaria (7) og ved famili-
eopphold på Valnesfjord helsesportssenter brukes ma-
teriellet (8). I Drammen Kommune har skolehelsetjenes-
ten hatt et prosjekt for 4 klasse der helsesøster og fysio-
terapeut sammen har utviklet og evaluert et læretilbud
med vekt på bevegelse lek (6). 

I læretilbud for barn fordeles temaene gjerne over 4-6 ti-
mer. Noen valgte å ha alle tema på en dag, andre valgte
å møte barna 2-4 ganger. Avstand og nærhet til stedet
bestemte om det var mulighet for å komme en eller flere
ganger. Det aller beste var å samle barna i små grupper
på 4-8 barn, den beste alderen for bruk av materiellet er
7-10 år. Hadde man ikke mulighet til å samle barn i grup-
per bruktes materiellet individuelt. Læretilbudet bør
planlegges slik at barna kan få tilsendt materiellet på for-
hånd, slik at de hører på CD og ser i boka på egenhånd,
eller ved at foreldrene leser for barnet. Erfaringer viser
at barna oppfatter mye av fortellingen allerede ved før-
ste gjennomlesning. 

Tema som utgangspunkt for læring
Hovedmål: Å gjøre barn bedre i stand til å foreta egne
valg for seg selv i samarbeid med foreldrene.

Tema 1: Finne barnet der det er 
Mål: Bli kjent med barnet, skape en trygg situasjon for
læring. 
Starte ved å sitte i ring og bli kjent med hverandre. For
å få innsikt i hvordan barnet opplever astmasykdom-
men bør det stilles åpne spørsmål: Hvordan har du det
når du har tungt for å puste, blir tett? Barn bruker for-
skjellige ord som uttrykk for astma. Det viser seg at pus-
tebesvær er vanskelig å sette ord på for barn helt opp i
12 -års alder. For noen barn kan det være vanskelig å
svare på spørsmål om seg selv. Hvis vi får barna til å for-
telle hva de har oppfattet ved å høre på CD’en hjemme
er det et godt utgangspunkt for videre samtale. 
Tema 2: Lungene
Mål: Få kunnskap om at astma er en sykdom i lungene
og hva som skjer i kroppen når det er tette og åpne bron-
kier.
Bruk av tegninger er en enkel og fin metode å bruke
overfor barn. Fra boka er dypdykkfortellingen fin å bru-
ke ved at Bronky dukker ned i lungene og forteller Per
hvordan de ser ut. Vi kan lese fra boka/høre CD før el-
ler etter gjennomgangen av lungene. Å be barna gjen-
fortelle er en god metode for å se hva som er forstått og
for å repetere. 
Tema 3: Medisiner

Mål: Motivere barna til å ta medisiner, og forstå hvorfor
medisinene skal tas. Vite hvilke av sine egne medisiner
som er fast- og hvilke som er ekstra- eller anfallsmedi-
sin og hvordan de virker. 
Mange av barna må ta medisiner hver dag og dette kan
oppleves som kjedelig. Hvis de forstår at medisiner kan
gjøre at de kan være med på det meste, leke og ha det
gøy, så er det lettere å ta medisinen hver dag. Det er også
viktig for barna å lære seg å kjenne på egen kropp når
de trenger ekstra medisiner, at de kan si fra til en vok-
sen og/eller etterhvert kunne ta medisinen selv. Mate-
riellet inneholder ikke bilder av legemidlene eller hvor-
dan de ser ut. Det beste er å benytte barnet’s egne me-
disiner eller andre demonstrasjonsmedisiner som barna
kan øve på. 
Tema 4: Utløsende faktorer
Mål: At barna vet hva de selv reagerer på og hvordan
det virker på pusten deres. At de vet  hva de skal gjøre
hvis de blir tette, og selv ta delansvar for å passe på å ha
med ekstramedisiner. Lære seg hvordan de kan unngå
irritanter de ikke tåler. 
Her er det en balansegang mellom foreldrenes og bar-
nas ansvar, men vi vet at å oppfordre til selvstendighet
gjør at barna kan takle vanskelige situasjoner på en bed-
re måte. Irr er betegnelsen på alt som gjør at barn med
astma blir tette og får pustebesvær. Irr skiller ikke på
allergener og irritanter. Irrer kan være katt, hest, hund,
røyk, pollen, blomster, parfyme, kulde, anstrengelse og
maling. 
Tema 5: Fysisk aktivitet
Mål: At barna vet at fysisk aktivitet er en mulig utlø-
sende faktor for astma, men at det likevel er riktig og bra
å drive med aktiviteter. Barna bør lære seg å kjenne for-
skjell på om de er slitne av aktivitet eller av astma (sli-
ten/astmasliten). Øke barnas kroppsbevissthet.
Mange barn trenger å ta ekstramedisiner før aktivitet.
Det er fornuftig å begynne litt langsomt i starten for se-
nere å kunne drive aktivitet på linje med andre barn. Bar-
na bør oppfordres til at de har med seg ekstra medisiner
når de er på skolen eller skal drive med fysisk aktivitet.
I boka er det mange situasjoner å ta utgangspunkt i; fot-
ball, sykling, snowboard og lek. 
Tema 6: Stigmatisering, det å være annerledes
Mål: Å gi barn en mulighet til samtale om det som kan
være vanskelig rundt sykdommen. 
Vi prøver å få fram om barna opplever seg som anner-
ledes eller ikke. Erfaringene så langt viser at situasjonen
om Steinar i bøttekottet en fin måte å få fram slike tan-
ker på. Enkelte barn har opplevd erting/mobbing av for-
skjellig slag, noe har med astma å gjøre, men ikke alltid.
Fortellingen gir mulighet for en åpen samtale om de si-
tuasjoner barn selv har opplevd. Denne sekvensen er
spesielt fin å ta opp der flere barn er sammen, gjerne i
klasse-sammenheng, eller på tvers av diagnoser. Vi har
erfart at mange barn ikke forteller venner at de har ast-
ma eller at de ikke kjenner til at andre barn har astma. 
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Utfordringer og ansvar i lederrollen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ellinor Beddari. Høgskolelektor/studieleder ved Høg-
skolen i Tromsø.
ellinor.beddari@hitos.no 
Åshild Glad. Høgskolelektor/utdanningsleder ved
Høgskolen i Tromsø.
ashild.glad@hitos.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Foredraget tar utgangspunkt i en pågående studie om
helsesøsterfaglig lederarbeid, en undersøkelse som er
planlagt ferdigstilt våren 2006. Denne undersøkelsen
skal handle om lederansvaret helsesøster ivaretar innen-
for kommunal helsefremmende og forebyggende tje-
neste, med fokus på funksjon og innhold i stillingen ”Le-
dende helsesøster”. Vi vil skissere et skille mellom hen-
holdsvis ledelse av helsesøstertjenesten (egen fag- og yr-
kesgruppe) og ledelse av helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten (en virksomhet med ansvar for alle barn og
unge i alderen 0-20 år). Hvordan kan disse to – i prin-
sippet atskilte – sider ved helsesøsters lederansvar sees
i en sammenheng, og hvordan kan det sees som to for-
skjellige ansvarsområder? I undersøkelsen tar vi først
sikte på å redegjøre for eksisterende retningslinjer på
området, og få frem hvilke rammevilkår som eksisterer
og føringer som er lagt. Videre har undersøkelsen som
siktemål å kunne beskrive hvordan ledelse blir forstått
og erfart av utøvende stillingsinnehavere, med vekt på
ansvar og arbeidsoppgaver.

Kort historikk om stillingen ”ledende helsesøs-
ter”
Helsesøsters arbeid er i dag regulert av kommunehelse-
tjenesteloven, samt at tradisjonen med ansvar for en be-
folkning i et avgrenset geografisk område har stått sterkt
gjennom årene. Allerede i 1947 var det forslag om – som
et hovedprinsipp – at landet skulle deles i ”helsesøster-
distrikter”, og at disse distriktene ikke burde overstige
3000 innbyggere (Schiøtz 2003:489). Da lov om helse-
søstertjeneste ble vedtatt i 1957 fremgikk det at helse-
søstertjenesten skulle være knyttet til ”legedistriktene”,
og da slik at ett distrikt kunne betjenes av ”en eller flere
helsesøstre”. Det fremgikk også at arbeidsfordelingen
mellom flere helsesøstre kunne skje ved ”oppdeling i tje-
nestedistrikter eller ved fordeling av arbeidsoppga-
vene” (jf § 4). I de aller fleste kommuner i Nord-Norge
har det vært vanlig med oppdeling i tjenestedistrikter
(helsesøsterdistrikt), også i de større byene har dette
vært tilfelle. Helsesøstertjenesteloven hadde også be-
stemmelse om at helsesøster skulle være til ”bistand for
de offentlige leger i det sykdomsforebyggende helsear-

beid” (jf §1), det vil si ivareta arbeid i det offentlige hel-
sevesenet i kommunen (hvor helserådet var den sentra-
le myndighetsinstans). Det var størrelsen på kommunen
som avgjorde om det var en eller flere helsesøsterstil-
linger opprettet og dermed en eller flere helsesøstre an-
satt. 

Da kommunene fra og med 1974 ble pålagt ansvaret for
helsestasjonstjenesten, fikk helsesøstrene både utvidet
mandat og flere arbeidsoppgaver å ivareta. ”Den admi-
nistrative ledelse” for helsestasjonsvirksomheten ble til-
lagt helsesøster (jf § 6 i helsestasjonsloven), samtidig
som helsesøsters innsats fra nå av også eksplisitt skulle
innbefatte mentalhygienisk forebyggende aspekt. Men-
talhygiene og gruppeorientering kan være viktige stik-
kord på det som sto sentralt tidlig på 1970-tallet, og hvor
helsesøstrene som yrkesgruppe var den ledende innen-
for helsestasjonstjenesten. I disse årene vokste det også
frem et behov for større selvstendighet hos helsesøs-
trene (jf myndighet og jurisdiksjon), og da sammen med
behov for klargjøring av ansvarslinjer og oppgavefor-
deling i forhold til legen. I en ”Rapport fra arbeidsgrup-
pen til å utrede helsesøsters funksjons- og ansvarsom-
råde” heter det for eksempel at 

”Innen helsesøsterkretser har det vært pekt på at
når det gjelder å ta avgjørelser i det sykdomsfore-
byggende helsearbeid, bør man, for så vidt angår fag-
lige og administrative oppgaver som hører inn under
helsesøsters arbeidsområde, komme fram til mer li-
kestilling mellom den offentlige lege og helsesøster”
(Sosialdepartementet 1974:20, vår uthevelse).

Likestilling for helsesøster – i forholdet til legen – var da
en målsetting som ble satt på dagsorden, og både fagli-
ge så vel som administrative oppgaver. Siden 1970-tal-
let har det skjedd mye, blant annet har distriktslegein-
stitusjonen ”forsvunnet” (Schiøtz 2000), og kommunene
har fått tilnærmet full frihet til å organisere og adminis-
trere helse- og sosialtjenesten.  

Betydningen av ledelse i kommunal helsefrem-
mende og forebyggende virksomhet
Det er mye i dagens bilde som tyder på at kommunal
helsefremmende og forebyggende innsats i forhold til
barn og unge er forsømt. Det kan se ut som om det ofte
kuttes ned på tjenestene innenfor virksomhetsområdet
helsestasjon og skolehelsetjeneste (svangerskapsom-
sorg, barn og unge 0-20 år). Det er et faktum at kommu-
neøkonomien er dårlig, og at den stadig forverres (SSB
2005), noe som også gjør situasjonen for helsesøsterstil-
linger mer utsatt og sårbar (Erdal 2005). Helsesøstertje-
nesten befinner seg i all hovedsak innenfor virksom-
hetsområdet helsestasjon og skolehelsetjeneste, og med
helsestasjonsarbeid for de minste barna som første pri-
oritet (Paulsen 1990, Fonn 2005). I og med at tjenestefel-
tet og virksomhetsområdet er forsømt og står svakt i
kommunal helsetjenesteprioritering, er det særlig behov
for en virksomhetsledelse som både er godt kvalifisert
og samtidig myndig. Dette er også noe som fremgår når
det hevdes at for liten innflytelse i forhold til adminis-
trativ og politisk kommuneledelse vil kunne ”hemme en
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videre utvikling” av det helsefremmende og forebyg-
gende arbeidet (Ellefsen 1996:281).

Forståelsen av ledelse har skiftet gjennom tidene og i
denne sammenheng har organisasjonsteori hatt innfly-
telse (Glavin 2005). I organisasjonsteorien skilles det
mellom ledelse og styring, hvor ledelse relateres til de
”mellommenneskelige prosesser”, og styring til det å
treffe ”beslutninger” (Christensen 2004:106-7). Ledel-
sesfunksjonen peker dermed på måten ”å forvalte auto-
ritet på” (Sørhaug 2004:18) samtidig som styring viser til
organisasjonsstruktur og formelt beslutningssystem
(innbefattet autoritet også her). Det hevdes imidlertid at
teori og begrep om ledelse er omdiskutert, og at ”dis-
kusjoner om ledelse er en egenartet spenning mellom te-
ori og praksis” (Sørhaug 1994:489). Det benyttes dessu-
ten ofte ”moteord” når temaet er ledelse, samt at ”Ut-
trykkene er av og til prangende og praktfulle”, samtidig
som de ”i land som Norge er like ofte diskrete og indi-
rekte” (op cit:490). Det bør være en målsetting å både
kunne redegjøre for og tydeliggjøre ens oppfatning og
forståelse av hva man ideologisk sett mener med ledelse
og styring.  

Hvem skal lede hva?
Vi skisserte innledningsvis et skille mellom henholdsvis
ledelse av helsesøstertjenesten (egen fag- og yrkesgrup-
pe) og ledelse av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
(en virksomhet med ansvar for alle barn og unge i alde-
ren 0-20 år). Hvordan kan disse to – i prinsippet atskilte
– sider ved helsesøsters lederansvar sees i en sammen-
heng, og hvordan kan det sees som to forskjellige an-
svarsområder? Vi vil hevde at det for ofte har vært
sammenblanding og utydelighet når man har redegjort
for og diskutert disse to lederoppgaver. Det er noen
ganger som om helsesøstertjeneste er fullstendig syno-
nymt med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, og hvor
ledelses- og styringsaspektet reduseres eller blir utyde-
lig.  

Det er et faktum at en kommune fritt kan velge organi-
sasjonsstruktur, også når det gjelder helsetjenesten, det
vil si at det administrative systemet kan variere rundt
om i kommunene. Kommunen kan også (innenfor visse
rammer) velge hvem som skal utføre og ivareta hva
innenfor de ulike virksomhetsområdene som helsetje-
nesten består av. I høringsnotat til Lov om helseperso-
nell m.v. (helsepersonelloven) uttales det også at ”Hel-
sepersonell er som andre ansatte underlagt arbeidsgi-
veransvaret, herunder arbeidsgivers styringsrett. Ar-
beidsgiver har hovedansvaret for oppgave- og ansvars-
fordeling innen en helsetjeneste som må være forsvar-
lig” (Sosial- og helsedepartementet 1997:17, Del II Hel-
sepersonells ansvar for yrkesutøvelsen). 

Dette bringer oss inn på skillet mellom administrasjon
(administrativ ledelse) på den ene siden og faglig ledelse
på den andre siden (eller er det kanskje to sider av sam-
me sak, slik det var i ”gamle” dager?), og dette er et skil-
le som kan understrekes og søkes tydeliggjort i mange
sammenhenger. Ett eksempel som er særlig relevant for
helsesøster i denne forbindelse er det ”Særlovsprosjek-

tet” som Det Kongelige Kommunal- og Arbeidsdepar-
tement gjennomførte for noen få år siden (avsluttet i
1996?), og som blant annet resulterte i en endring av sy-
kepleietjenesteforskriften, helsestasjonsforskriften og
skolehelseforskriften. Det ble gitt nye forskrifter i juni
1997, og hvor alt som tidligere sto om administrativ le-
delse knyttet til yrkesgruppe ble fjernet. Vi kan også
merke oss at forbundsleder Bente G.H. Slaatten i Norsk
Sykepleierforbund mener at skillet mellom administra-
sjon og faglig ledelse er viktig, selv om hun er klar over
at noen sykepleiere kan være uenig med henne i et slikt
synspunkt. Slaatten sier hun er uenig med dem som me-
ner ”at en faggruppe i realiteten ikke leder sitt eget fag-
område hvis de administrativt er underlagt avdelings-
leder med en annen fagbakgrunn” (Slaatten 1999:39).
Det kan se ut som det noen ganger skjer en sammen-
blanding av begrepene faglig og administrativ ledelse,
samt også sammenblanding av helsestasjonstjeneste
med helsesøstertjeneste (Wien, Cleveland og Lou 1997).
Det er imidlertid et faktum at ledelse i helsesektoren er
et tema som ofte vekker sterke følelser og som reiser
mange ulike problemstillinger som det kan være van-
skelig å sortere i og forstå. Da kommunehelseloven ble
vedtatt i 1982 var ledelse et av de store og sentrale spørs-
mål for Norsk Sykepleierforbund, og det ble presentert
organisasjons- og ledelsesmodeller for sykepleietjenes-
ten i kommunene. 

Ledelse som ansvar og arbeid – noen avslut-
tende bemerkninger 
I vår undersøkelse vil vi være opptatt av å sortere og for-
stå, og se sammenhenger når det gjelder ulike sider ved
ledelse. Vi ønsker både å beskrive hva som ”er der” samt
stille spørsmål om hvordan og hvorfor. Historie og tra-
disjon medbringes alltid til det som er nåtidens aktuel-
le situasjon, og dagens utfordringer preges av mange og
raske omstillinger. I organisasjonsteori og i fremstilling-
er av ledelse benyttes ofte et ”maktspråk” som kan til-
sløre og i verste fall forvirre. For helsesøster vil det imid-
lertid være et konkret og faglig forsvarlig arbeid som
skal ivaretas, med et faglig ansvar knyttet til dette. Be-
tydningen av at helsesøsterfaglig lederarbeid fokuseres
mener vi er rettmessig og meget aktuelt.   
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Betydningen av praksiserfaring i
helsesøsterutdanningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Esther Hjälmhult har vært helsesøster i Sverige og
Norge. Hun er nå ansatt ved HIB hvor hun holder på
med sin doktorgrad som handler om helsesøsterstu-
denters læring i praksisstudiet.
ehj@hib.no 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Undersøkelsen beskriver helsesøsterstudenters læring i
praksisstudier. Hensikten er å få innsikt i hovedproble-
met til studenter som er i praksisstudier i sin utdanning
og å utvikle en substantiv teori (grounded theory) som
kan forklare hvordan de handler for å løse sitt problem.
Målet er å utvikle begreper som kan være et verktøy til
hjelp for kvalitetsutvikling innen høgskoleutdanningen
og praksisfeltet. Tilnærmingen er kvalitativ og basert på
55 intervju samt skrevne ukerapporter der spørsmål om-
handler situasjoner og aktiviteter som er opplevd som
givende eller utfordrende i forhold til læring. Deltaker-
ne er 21 helsesøsterstudenter valgt ut etter prinsippene
i grounded theory. I intervjuene er det tatt utgangspunkt
i selvvalgte situasjoner fra praksisfeltet der studenten
opplevde at hun lærte noe. Studentene har 10 uker i
praksis fordelt på 3+7 uker med ca. 1/2 års mellomrom. 

Analysen viser at det å være student i praksis innebæ-
rer å kunne håndtere kommunikasjon med veileder og
praksisfelt for å komme i posisjon til læringssituasjoner
og å utvikle strategier for å få læringserfaringer. Det
innebærer også å stadig bære på usikkerhet i forhold til
sin rolle, til fagfeltet, veileder og praksissted og å kunne
overveie muligheter. Funnene viser at studentenes ho-
vedproblem er hvordan de skal få nødvendige læringserfa-
ringer til det nye yrket. Det er en læringsprosess som kan
beskrives med tre hovedbegrep, som her er faser. Fasene
bygger på hverandre, men studenter kan være i ulike fa-
ser innen forskjellige områder.

1) Posisjonering – med handling i det ukjente, en fase som
viser at studentene gjennomgår en periode med usik-
kerhet og kaos og vaklende sykepleieridentitet. Sam-
handlingen med veileder har særlig betydning for pro-
sessen. Studentene leter etter sin rolle, følger veileder
tett og deltar tilfeldig inntil de begynner å skimte et
handlingsrom, det vil si får et innblikk i ”hva det går i”.
2) Involvering – med gjenkjenning og selektering, er en
fase som viser perspektivskifte med gjenkjenning av læ-
ringssituasjoner og økende mening og engasjement i
praksis. Studentene gjennomgår nå en periode av ube-
kvem overvåking. De utfordrer seg, selekterer sine akti-

viteter som de søker veiledning og tilbakemelding på.
De skaffer seg handlingsrom de agerer innenfor, noe
som gjør praksisfeltet mer forståelig og håndterlig.
Handlingsrommet justeres, det utvides eller begrenses,
og studentene begynner nå å oppfatte mer helhet. Om
negative erfaringer dominerer er det fare for at det hem-
mer en videre læreprosess og studenten henger igjen i
fasen. 3) Integrering – med erkjenning og realisering er
fasen som beskriver hvordan studentene gjør erkjen-
nelser i læringen og av potensialet i helsesøsterrollen. De
er slitne, men erobrer stadig nytt handlingsrom dersom
praksismiljøet er støttende og de opplever kognitiv kon-
troll. Når deres roller og læringserfaringer er integrerte,
opplever studentene mestring og en ny profesjonsiden-
titet – de realiserer oppfattet potensial i sitt handlings-
rom i praksis.  De tre fasene/begrepene med sine di-
mensjoner danner den grunnleggende prosessen kalt
”Overveid erobring”.

Overveid erobring representerer således det som er defi-
nert som studentenes hovedanliggende i praksisstudiet.
Det forklarer en stor del av hvordan studentenes læ-
ringsprosser blir utviklet og gjennomført og er i et sam-
spill med hovedbegrepene Posisjonering, Involvering
og Integrering.

Hva forstår helsesøster med begre-
pet helsefremmende arbeid?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Marit Alstveit. Helsesøster og høgskolelektor ved
Institutt for helsefag, UIS.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsefremmende arbeid ble i løpet av det siste tiåret av
forrige århundre et innarbeidet begrep i norske helse-
politiske dokumenter. Sentrale dokumenter for helse-
søstrene som NOU1991:10  Flere gode leveår for alle, St.
melding 37 (1992-93) Utfordringer i det helsefremmende
og forebyggende arbeidet og Veileder for helsestasjons-
og skolehelsetjenesten (1998), omtaler behovet for hel-
sefremmende arbeid. Dokumentene beskriver det hel-
sefremmende arbeidet som noe annet enn det forebyg-
gende arbeidet.

Ideene i dokumentene har sitt utspring i Ottawacharte-
ret (1986). Charteret angir strategier og innsatsområder
for det helsefremmende arbeidet. Det helsefremmende
arbeidet beskrives til å ha fokus på de positive faktorene
som fremmer helsen mens det sykdomsforebyggende
arbeidets fokus er å fjerne negative faktorer som fører til
helsesvikt. De to ulike retningene nevnes ofte i samme
åndedrag, og myndighetene gir føringer til at helsetje-
nesten og helsesøstrene skal drive både helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende arbeid. 

Det er først ved århundreskiftet at helsefremmende ar-
beid blir diskutert grundigere i norsk faglitteratur, og
som mer enn å ha fokus på det som fremmer helsen. I
internasjonal litteratur har helsefremmende arbeid vært
et tema over lengre tid. Faglitteratur om helsefrem-
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mende arbeid er delt i to hovedkategorier. Majoriteten
av litteraturen beskriver det helsefremmende arbeidet
gjennom dets aktiviteter og ulike prosjekter, mens den
andre kategorien diskuterer hva virksomheten innebæ-
rer, det helsefremmende arbeidets ideologi og verdier.
Denne litteraturen gir forståelse av rammene for arbei-
det og konsekvensene ideologien har for hvordan yr-
kesutøveren tenker og arbeider.

Hvilken praktisk konsekvens har innføringen av begre-
pet helsefremmende arbeidet hatt for helsetjenesten i
vårt land? Hva forstår helsesøstrene det helsefrem-
mende arbeidet som? I 1994 hevdet Aarø at ideologien
for det helsefremmende arbeidet var fjern fra praksis, og
at den hadde begrenset verdi for de som engasjerte seg
i praktisk forebyggende arbeid ute i kommunene. 

I en studie fra 2002 av helsesøstre, basert på intervju med
syv helsesøstre, er helsesøstrenes beskrivelser av det
helsefremmende arbeidet relatert til det å styrke det som
er positivt hos brukerne, at brukerne får et bedre liv. De
er opptatt av enkelt individets helse og vektlegger bru-
kernes kompetanse. De omtaler at rollen som helsesøs-
ter har endret seg og at de i dialogen med brukerne lyt-
ter til og guider i større grad enn før. Imidlertid rommer
deres beskrivelser av det helsefremmende arbeid bare
deler av hva arbeidet beskrives til å være i Ottawachar-
teret og annen faglitteratur. 

Helsesøstrenes beskrivelser belyser utfordringer rela-
tert til innføring av ”nye” ideologier og helsepolitiske
målsettinger, utfordringer både for praktikerne og myn-
dighetene. Etter introduksjon av det helsefremmende
arbeidet i norsk helsepolitikk har det vært opptil den en-
kelte yrkesutøveren og helsesøsteren å finne innhold i
begrepet samtidig som de skulle videreføre det syk-
domsforebyggende arbeidet ved helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten. Kombinasjonen av et ”både og per-
spektiv” er en vanskelig balansegang som krever be-
visstgjøring og diskusjon for å lykkes.

Når mor eller far er psykisk syk
Erfaringer fra gruppevirksomhet for barn og
unge der en eller begge foreldrene har en psy-
kisk lidelse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Utvik, helsesøster i Bærum kommune
anne.utvik@baerum.kommune.no
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gruppevirksomheten som presenteres er et samarbeid
mellom Asker og Bærum kommuner, Sykehuset Asker
og Bærum HF, Divisjon psykiatri, (tidligere Blakstad sy-
kehus) og har sin bakgrunn i et samarbeidsprosjekt
mellom Blakstad sykehus, Asker- og Bærumsklinikken,
Asker og Bærum kommuner, og Redd Barna/Helse og
Rehabilitering.
”Du er ikke den eneste” (2001 – 2002) er et gruppetilbud

med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som
har foreldre med psykiske lidelser (Kufås, E. m. flere
(2001)).
Gruppetilbudet er videreført etter prosjektperioden og
det er til nå gjennomført 12 grupper.

Bakgrunn
Forskning viser at barn med foreldre med psykiske li-
delser har økt forekomst av problemer, både emosjonelt,
kognitivt og adferdsmessig. De har også økt risiko for
selv å utvikle psykiske lidelser (Rubovits 1996). Det fin-
nes ingen lineær sammenheng mellom foreldrenes li-
delse og barnas problemer (Rutter 1990), men kjente ri-
sikofaktorer er barnets genetiske sårbarhet, dersom
både mor og far har en psykisk lidelse, sykdommens in-
tensitet, alvorlighetsgrad, type, varighet og når i barnets
liv sykdommen bryter ut. Konflikter i hjemmet og sosio-
økonomiske problemer er alvorlige risikofaktorer. 
Videre finnes det kunnskap om hvordan forebygge pro-
blemer hos barn og unge ved å styrke de faktorene som
fremmer mestring og resiliens. Resiliens er prosesser
som gjør at utviklingen når tilfredsstillende resultat, til
tross for at barn har erfaringer med situasjoner som inne-
bærer en relativ stor risiko for å utvikle problemer og av-
vik (Rutter 1990). Viktige resiliensfaktorer er barnets for-
ståelse av situasjonen og egen selvforståelse, gode fami-
lierelasjoner, nettverk og barnets egne ressurser i form
av temperament, kognitive og sosiale ferdigheter.  Virk-
somheten har sitt utspring i denne kunnskapen og er ret-
tet mot barn og unge som pårørende. Deltakerne må
ikke ha symptomer eller tegn på stress for å nyttiggjøre
seg tilbudet. Hensikten er å nå barna og familiene før
eventuelle symptomer viser seg. Målet er å hjelpe forel-
dre med å hjelpe sine barn når psykisk sykdom rammer
foreldrene. En ønsker å nå barna og familiene så tidlig
som mulig med utviklingsstøtte.
”Du er ikke den eneste”
Psykopedagogiske grupper for barn som har foreldre
med psykiske lidelser

Gruppeprogrammet
Programmet er utviklet under navnet Kallan. Kallan var
opprinnelig et prosjekt eid av ”interesseforbundet for
personer med Schizofreni og lignende psykoser – Schit-
zofreniforbundet”. Kallan var inspirert av Ersta Vend-
punktens metodiske arbeid med barn til alkohol- og
stoffavhengige foreldre (Lindsten (1995, 1997)).
Gruppene er aldersdelte og er et tilbud til barn og unge
i alderen 7–18 år. De møtes ukentlig, 12–16 ganger
gjennom et semester. Samlingene varer 1t 45 min. med
et måltid midtveis. Det er strukturerte grupper med fast
innhold og ritualer.
Et psykopedagogisk program innebærer at undervis-
ning/kunnskapstilførsel knyttes opp til deltagernes
opplevelser, følelser og behov over flere møter. Tyng-
depunktet ligger på følelsesmessig innlæring og bear-
beiding av tema som er viktig for barn med psykisk syke
foreldre. Det skal virke utviklingsstøttende for delta-
gerne. Eksempler på tema som taes opp er følelser, psy-
kisk sykdom, meg som person, grenser, risiko og valg,
kommunikasjon m.m. Gruppelederne presenterer te-
maene som behandles videre gjennom analoge histori-
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er/refleksjon, rollespill, tegning, collage, øvelser og le-
ker. En viktig regel i programmet er at det er lov ”å stå
over”. Noen deltakere velger å innta en lyttende posi-
sjon uten at dette forringer utbyttet av kurset. Konfi-
densialitet og trygghet sikres ved at det som sies i grup-
pa, blir i gruppa. Gruppelederne deltar i øvelser og re-
fleksjoner med sine personlige bidrag.

Målene med gruppetilbudet
• Økt kunnskap om symptomer på ulike psykiske li-

delser, og hvordan de som står nær en med psykiske
problemer kan påvirkes

• Tilby fellesskap med jevnaldrende som har lignende
erfaringer og en mulighet til å dele tanker, spørsmål
og erfaringer

• Økt selvfølelse, samt kjennskap om egne følelser, be-
hov og rettigheter

• Flere strategier for å håndtere ulike vanskelig situa-
sjoner

• Oppdage/nedtegne hvilke personer som kan gi støt-
te, trøst og hjelp i hverdagen

Et viktig budskap til barna er at de ikke er skyld i forel-
drenes sykdom, og at de verken kan gjøre foreldre syke
eller friske. …….. Å få bukt med skyldfølelsen er første
skritt i arbeidet med gruppene. Å oppleve at andre har
lignende tanker og opplevelser gjør at en ikke føler seg
så alene. En gjenkjennbar uttalelse er: ”Jeg trodde det
bare var meg som hadde det sånn, jeg kjente meg så en-
som”. Barn er mestrende og tar ansvar, også et større an-
svar enn voksne tenker at de tåler når lidelse oppstår. Å
finne personer i barnets hverdag som kan gi støtte og
hjelp er et viktig arbeid. Mange opplever å ikke bli sett
fordi mye dreier seg om den syke personen. Å bli kjent
med egne følelser og behov er aktuelle tema. Barna læ-
rer at de har rett til å ha det bra selv om andre har det
vanskelig, og at de har rett til å si nei til det de ikke vil.

Familiesamarbeid
De fleste foreldre er bekymret for barna sine. Frykten for
å mislykkes som forelder og at barna skal bli syke er stor
(Wang og Goldschidt 1994, 19996). Et overordnet mål for
vårt arbeid er å støtte foreldrene i møte med sine barn
når det gjelder:
• Å forstå hvordan egen lidelse påvirker foreldrefunk-

sjonen og forholdet til barna
• Å forstå barnas behov for å bli ivaretatt i forhold til

opplevelser knyttet til lidelsen
• Å selv være i dialog med barna om dette
• Å be andre/andre instanser om hjelp der det er aktu-

elt
Samarbeidet innbefatter tre samtaler og to familiesam-
linger. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med gruppe-
lederne ved behov. Dersom gruppelederne erfarer at en-
kelte deltakere har behov for annen hjelp utover grup-
petilbudet er de behjelpelig med henvisning videre.

Uttalelser om gruppetilbudet
Foreldrene sier at barna har vist glede over fellesskapet
med andre som har vært i lignende situasjoner. De har
blitt tydeligere på å markere følelser og behov, og bar-

nas spørsmål om psykisk sykdom har satt i gang vikti-
ge samtaler i familien.
Barna gir uttrykk for tilfredshet med kurset, de har fått
mer kunnskap og forståelse om psykisk sykdom og de
har lettere for å uttrykke følelser, og å si fra hvordan de
har det.

Evaluering av NOVA
(Skriftserie 4/03 Hjelp til barn som har foreldre med
psykiske lidelser)
I etterkant av prosjektperioden ble gruppetilbudet eva-
luert. En fant at prosjektets egne mål langt på vei var
nådd når det gjaldt å gi barna en mulighet til å treffe an-
dre i samme situasjon, bryte tausheten, fremme forstå-
else, trygghet, læring og mestring av eget liv. Deltaker-
ne ga uttrykk for stor tilfredshet med gruppen som hel-
het.

Utfordringer
Vi erfarer at det ofte er vanskelig for foreldre og hjelpere
å snakke om barns situasjon og med barn, når psykisk
sykdom rammer foreldrene. Psykisk sykdom blir lett et
”ikke tema” og henvisning til grupper eller andre tiltak
blir vanskelig. Det er vanskelig å se at barna trenger hjelp
for egen del som en forebyggende innsats, fordi de ofte
ikke viser tegn på stress som er store nok til at voksne
bekymrer seg. Forutsetningen for at vi skal komme til
med forebyggende tiltak er ofte at de voksnes hjelpere
har beredt grunnen. Dette arbeidet må starte når forel-
drene behandles eller får hjelp. Fagfeltet står overfor sto-
re utfordringer når det gjelder å forebygge problemer
hos barn og unge med foreldre som har psykisk sykdom. 
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Prisen  ”Den gylne penn” går til en helsesøster som
har gjort seg spesielt bemerket ved å publisere noe
som har bidratt til å profilere helsesøstre på en positiv
måte.
Den gylne penn 2005 ble under jubileumsmiddagen
tildelt Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme for bo-
ken “Helsesøstertjenesten – Fra menighetssykepleie til
folkehelsevitenskap”.
I et jubileumsår er historien vår spesielt interessant og
kunnskap om vår historie er viktig for helsesøstertje-
nestens videre utvikling i årene framover.
Helsesøstrene Kari Glavin og Lisbeth Kvarme har laget
et helhetlig verk som beskriver forebyggende helsear-
beid, helsesøsterutdanningens opprettelse og helsesøs-
ters funksjon og arbeidsområde og oppgaver fram til i
dag. Forfatterne peker på sentrale utfordringer og om-
råder for forebygging, samt metoder som anvendes i

arbeidet. Gjennom enkelte nyanserte fortellinger fra
skole- og helsestasjonsvirksomhet får vi innblikk i hel-
sesøsterhverdagen på en spennende måte. 

Det gis en god beskrivelse av vår mangfoldige tjeneste.
De har skrevet en bok som appellerer til diskusjon og
refleksjon over forskning og fagutvikling, samt at den
utfordrer leseren på den framtidige utviklingen innen
helsesøstertjenesten. Boka er viktig for alle oss som
jobber i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og den
vil også være av stor betydning for helsesøsterstuden-
ter.

Boka er et viktig bidrag til helsesøsters historie. 

GRATULERER!
Fra NSFs Landsgruppe av Helsesøstre
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Prisen ”Årets Helsesøster” går til en helsesøster som:
– Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og

markedsføre vårt fag og vår profesjon både innen-
for og utenfor sin egen virksomhet/kommune

– Bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde
– Er medlem av NSFs Landsgruppe av Helsesøstre

Nina Misvær ble kåret til ”Årets helsesøster 2005”
under jubileumsmiddagen på Holmenkollen Park ho-
tell den 26.05.05.

Spesielt i jubileumsåret var det hyggelig å kunne tilde-
le Nina denne prisen. Hun er en faglig dyktig helsesøs-
ter som i stor grad har profilert helsesøstre utenfor
egne rekker. Hun er vår profilerte ”TV-helsesøster” og
har utgitt flere bøker. 
Nina Misvær har vært styremedlem og leder av NSFs
landsgruppe av Helsesøstre og redaktør av tidsskriftet
Helsesøstre. 
Hun har vært redaktør for bøkene Håndbok for helse-
stasjoner og håndbok for skolehelsetjenesten, hun har
bl.a. gitt ut  ABC til småbarnsforeldre, brosjyrer og hef-
ter for foreldre og nå sist den flotte Cappelens store
bok om barnet.
Nina har utarbeidet brukerundersøkelsen ”Helsesta-
sjonen på vekten” i Bærum m.m. 
Karl Evangs pris mottok hun i 1999 for fortjenestefullt
helseopplysningsarbeid, og bedømmingskomiteen la

særlig vekt på hennes mange innslag i "God morgen,
Norge" i TV2 som eksempel på god helseopplysning.

NSFs Landsgruppe av Helsesøstre gratulerer!

ÅÅÅÅ rrrr eeee tttt ssss     hhhh eeee llll ssss eeee ssss øøøø ssss tttt eeee rrrr     2222 0000 0000 5555
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Brosjyren om helsesøster er 
utarbeidet av LaH og kan bestilles
fra NSF: 
post@sykepleierforbundet.no 

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

UNGDOM OG HELSE
SEMINAR I OSLO 20. OG 21. OKTOBER 2005

SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ!

TEMA VIL BLANT ANNET VÆRE:

• VEIVISER FOR SKOLEHELSETJENESTEN I VIDEREGÅENDE SKOLE

• PREVENSJON/P-PILLEFORSKRIVNING

• FOREBYGGENDE HELSETJENESTE FOR UNGDOM

• PSYKISK HELSE; PRESENTASJON AV ULIKE UNDERVISNINGSOPPLEGG

• TVERRFAGLIG SAMARBEID RUNDT UNGDOM

DETALJERT SEMINARPROGRAM, PRIS OG PÅMELDING VIL BLI ANNONSERT
PÅ VÅRE NETTSIDER SENERE. FØLG MED PÅ

www.sykepleierforbundet.no
STED: INGENIØRENES HUS, OSLO

(beliggenhet 2 minutter fra Nationaltheatret stasjon).

Arrangør: 
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesøstre og 

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere.
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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




