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Redaksjonskomiteen i Troms ønsker alle helsesøstre et godt nytt år!

Bladet ”Helsesøstre” inneholder denne gangen temaer som er relatert til le-
delse av faget vårt på en eller annen måte. Redaksjonskomiteen har bestått
av ledende helsesøstre i Tromsø, og to ledere ved Helsesøsterutdanningen,
Høgskolen i Tromsø.
Vi synes temaet ledelse er spennende. Vi jobber som ledere til daglig, og har
mange utfordringer i forhold til dette. Kanskje er det særlig viktig å foku-
sere på ledelse i disse tider hvor det skjer så mye omstilling i våre sektorer. 
Redaksjonskomiteen vil takke for de bidrag som er kommet inn til bladet.
Det har vært lærerikt å sitte i redaksjonskomiteen. Dette er et arbeid vi van-
ligvis ikke driver med, og som derfor har krevd en ekstra innsats.

Vi ønsker neste redaksjonskomite lykke til!
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Kjære helsesøstre!

Ledelse er temaet for dette nummeret av Helse-
søstre. 
Vårt arbeidsområde dreier seg om helsefremmende
og forebyggende arbeid og det dreier seg om barn
og unge. Områder som er høyt prioritert i melding-
er og taler fra sentralt hold, men hva skjer i prak-
sis? Hva skjer ute i den enkelte kommune? 

I helsestasjons- og skolehelsetjenesten opplever vi
nedskjæringer og kutt i stillinger i perioder med
dårlig kommuneøkonomi. Nettopp fordi vårt ar-
beidsfelt er ”usynlig” dersom arbeidsoppgavene
blir godt utført, er det viktig å ha ledere som kan
synliggjøre tjenesten overfor kommuneadministra-
sjon og politikere.  I små kommuner der det ikke er
fulle administrative stillinger, er derfor viktig at det
er avsatt reell tid til ledelse og organisering av tje-
nesten. Man må unngå at helsesøstre med delt ad-
ministrativt og klientrettet arbeid, opplever dilem-
ma ved at tiden blir slukt av det løpende klientar-
beidet, noe som ofte blir en personlig belastning for
den enkelte. Det er viktig at lederne våre har en
god administrativ utdanning, og at dette blir prio-
ritert både av den enkelte leder selv og av kommu-
nen. Vi må ha ledere som er tydelige, modige og
stolte av tjenesten, og som kan ”stå på barrika-
dene” og kjempe for tjenesten! 

Ved at lederne, i tillegg til de mer administrative
oppgaver, arbeider systematisk med fagutvikling
sikres kvaliteten i arbeidet som utføres. LaH har
tidligere oppfordret ledere i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten til å sette av tid slik at helsesøstre
kan få tilbud om veiledning. Vi mener dette også
vil bidra til å kvalitetssikre vår tjeneste. 
God faglig kompetanse på grasrotplanet må synlig-
gjøres og det må være tydelig for beslutningstaker-
ne hva som er innholdet i tjenesten. Det er dette
våre ledere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

har et stort ansvar for å gjøre. Dette er en stor utfor-
dring spesielt for de ledere som ikke har en fagbak-
grunn innen området.

Men lederen har ikke bare et ansvar for å synliggjø-
re tjenesten utad. Gode ledere må ha evne til å mo-
tivere, inspirere, samarbeide og kommunisere på
tvers innad i organisasjonen. Dette krever både
innsikt og evne til helhetstenkning.

Ledere står overfor krav fra våre brukere, fra fag-
personell og fra kommunen. Som helsesøstre har
også vi et ansvar for å støtte våre ledere i deres be-
strebelser på å sikre en best mulig tjeneste for vår
barn, unge og deres foreldre. Faglig forsvarlig tje-
neste må kunne dokumenteres. For å vurdere dette,
er det en forutsetning at vi har gode systemer for
internkontroll og avviksrapportering. Arbeidsgi-
verne i kommunene har et stort ansvar for å sikre
en god opplæring av sine ansatte, og da spesielt le-
deren, slik at vi til enhver tid er i stand til å følge
gjeldende lover og forskrifter. 

Takk til redaksjonen i Troms som valgte å sette
fokus på ledelse! Vi vil alle ha stor nytte av å lese
det som beskrives om ledelse i dette nummeret av
Helsesøstre.

Så vil jeg få ønske dere alle hjertelig velkommen til
Jubileumskongress 2005, som finner sted på Hol-
menkollen Park Hotel Rica i tiden 25.-27. mai 2005.
Se påmelding side 36.

Lommedalen 3.02.2005
Hilsen Bodil
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Bodil Erdal.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Åshild Glad        og       Ellinor Beddari høgskole-
lektorer ved Høgskolen i Tromsø 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denne artikkelen handler om ledelse av både helsesøs-
tertjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi
skal gå tilbake i tiden, til årene 1974-1985, en tid hvor
forberedelser til og innføring av kommunehelsetjenes-
teloven skjedde. Det var en tid som er betegnet som
”helsestasjonenes glanstid” (Schiøtz 2003:418). Det var
samtidig en overgangstid når det gjaldt myndighets-
og lederansvar, i og med at primærkommunen fra
1.1.1984 overtok arbeidsgiveransvaret for helsesøster-
tjenesten, et ansvar som fylkeskommunen frem til da
hadde hatt. Vi skal i dette historiske tilbakeblikket pre-
sentere tidligere fylkeshelsesøster Mona Johansen, som
i dag er 84 år gammel, og som fremdeles er meget opp-
tatt av helsesøsterfaglige spørsmål. Gjennom vår for-
midling av Mona sin stemme vil vi fokusere på helse-
søsterfaglig lederarbeid slik det i denne tiden ble iva-
retatt av henne. Vi vet – også av personlig erfaring – at
hun da måtte forholde seg til helsesøstre som arbeidet
i 25 forskjellige kommuner i Troms fylke, og at hun var
en engasjert og aktiv leder.  

Artikkelen er basert på et intervju med Mona Johan-
sen. Intervjuet ble fortatt i oktober 2004, like før hun
skulle reise på sin årlige langtids vinterferie til sydli-
gere og varmere breddegrader. I tillegg benytter vi en
eksamensoppgavebesvarelse skrevet av en tidligere
helsesøsterstudent som i 1999 intervjuet og samtalte
med Mona (Østvang 2000). 

Fylkeshelsesøsterstillingen – en kort historikk
Det var tidligere Lov om helsesøstertjeneste av 28. juni
1957 som la føringer om at ”Gjennomføringen og le-
delsen av helsesøstertjenesten hører under vedkom-
mende fylkeskommune”, og at ”Fylkeslegen fører det
overordnede tilsyn med helsesøstertjenesten i sitt em-

betsdistrikt”, samt at ”Det kan tilsettes særskilt fylkes-
helsesøster til å bistå fylkeslegen i dette arbeid” (§2).
Helsesøstertjenesteloven hadde også bestemmelse om
at helsesøstertjenesten skulle være ”Til bistand for de
offentlige leger i det sykdomsforebyggende helsear-
beid” (§1), det vil si at tjenesten skulle være knyttet til
”legedistriktene” rundt om i kommunene, ”slik at et
distrikt kan betjenes av en eller flere helsesøstre” (§4). I
januar 1955 utarbeidet Helsedirektøren en ”Midlerti-
dig norm for instruks for fylkeshelsesøster, hvor det
blant annet (i § 2, punkt a) fremgikk at fylkeshelsesøs-
ter kunne pålegges å ”I forståelse med offentlig lege på
stedet å råde og veilede helsesøstrene” (Norsk Syke-
pleierforbund 1995:13). 

Allerede før loven om helsesøstertjeneste trådte i kraft,
hadde flere fylker opprettet stilling som fylkeshelses-
øster, og blant annet de tre nordnorske fylkene. Det er
hevdet at ”De første fylkeshelsesøstrene drev pionerar-
beid”, at det manglet instrukser for stillingen og at
”Arbeidet var nytt og ukjent”, samt at det derfor var
opp til den enkelte fylkeshelsesøster – sammen med
fylkeslegene – å ”forme” innholdet i arbeidet (op
cit:12). Fra og med iverksettingen av kommunehelse-
tjenesteloven (1984) ble stillingstittelen fylkeshelsesøs-
ter fjernet, og erstattet med stillingen fylkessykepleier,
samtidig som arbeidsgiveransvaret ble flyttet fra fyl-
keskommunen til staten.       

Lederarbeidets kunnskapsgrunnlag 
Det kan være ulike meninger om hva som er best kva-
lifikasjons- og kunnskapsgrunnlag for en lederstilling,
og det eksisterer forskjellige ideer og forståelsesmåter
om ledelse (Sørhaug 1994). Det er hevdet at ”Ledelse
vil si å hjelpe gruppen med å utvikle en felles opple-
velse av retning og forpliktelse mot den” (Bolman og
Deal 1998:172). Dette er en oppfatning av ledelse som
vi synes passer veldig godt til det Mona Johansen har
fortalt når det gjelder sitt eget lederarbeid av helsesøs-
tertjenesten og det helsefremmende og forebyggende
arbeidet som helsestasjons- og skolehelsetjenesten ut-
gjør. Mona hadde – i mange år før hun ble fylkeshel-
sesøster – selv ivaretatt helsesøsterarbeid i flere for-
skjellige kommuner. ”Ho starta karriera si som helse-
søster i 1958” (Østvang 2000:2), og arbeidet da i Nord-
land. Våren 1959 kom hun til Troms, og arbeidet de
nærmeste årene i to forskjellige landkommuner i fyl-
ket. Høsten 1965 startet hun med vaksinasjonsarbeid
mot poliomyelitt, og reiste da rundt i kommunene i
fylket. Det var et meget krevende arbeid, og medførte
at det nesten ikke var noen fritid. Det var om å gjøre å
få hele befolkningen vaksinert, både små og store. Ar-
beidet ga god innsikt i forhold til befolkningen og de
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vilkår som folk hadde. Etter at massevaksinasjonsar-
beidet var gjennomført arbeidet Mona i to år som ”hel-
sesøster uten fast distrikt”, en helsesøsterstilling som
skulle avhjelpe de kommuner i Troms hvor det mang-
let helsesøster. Også nå ble det mye reising og travle
dager, og hvor arbeidet var konsentrert om vaksina-
sjon og skolehelsetjeneste. Så fulgte det to år i nyopp-
rettet stilling som ledende helsesøster i Tromsø kom-
mune, for så igjen å ivareta stilling hos Fylkeslegen i
Troms, og da som assisterende fylkeshelsesøster, før
hun i 1974 overtok stillingen som fylkeshelsesøster. De
16 årene med erfaring fra helsesøstertjenestens ”gras-
rot” har utvilsomt hatt betydning for god fagforståelse
hos Mona Johansen. Egne erfaringer har helt sikkert
dannet vesentlig kunnskapsgrunnlag for å lede og
”hjelpe” helsesøstergruppen i den ”retning” som dati-
dens forebyggende arbeid stilte krav om, og hun har
samtidig hatt en sterk ”forpliktelse” på denne retning-
en (Bolman og Deal 1998:172). En annen tidligere fyl-
keshelsesøster har også markert hva hun mente om ak-
kurat dette spørsmålet, og sier det slik: ”En fylkeshel-
sesøster bør ha arbeidet i felten” (E.R. 1975:949).        

Faglig ledelse
Mona forteller veldig levende om sine erfaringer når
det gjelder hva hun så på som faglig viktig i helsesøs-
terarbeidet. Her er hun også meget bestemt, det er ing-
en tvil om hva hun mener en helsesøster skal gjøre og
hva en helsesøster ikke skal gjøre. For oss som til dag-
lig er undervisere i helsesøsterfaget er det nyttige syns-
punkter. I vårt intervjumateriale er det særlig tre fagli-
ge tema som tydelig fremgår, og som Mona i sin tid bi-
dro sterkt til å sette på dagsorden i den kommunale
helsesøstertjenesten. Det er 1) helsesøsters ivaretakelse
av hjemmebesøk, det er 2) tydelig arbeidsdeling og
godt samarbeid, og det er 3) innsats i forhold til skole-
barn og ungdom. Dette er for øvrig tema og arbeids-
områder som er like aktuelle for dagens helsesøstertje-
neste som det var på 70- og 80-tallet.

Helsesøsters ivaretakelse av hjemmebesøk  
Tidlig i vårt intervju med Mona kommer hun inn på
”dette med hjemmebesøk” – ”det som vi var oppdratt
til som helsesøstre”, og hvor ”veldig, veldig viktig”
det var at helsesøster ivaretok hjemmebesøksarbeid til
barn og deres familier. Hjemmebesøk betraktet hun
som det beste fundament for helsesøsters forståelses-
grunnlag angående barnets helse, for slik å kunne
være orientert om de vilkår og muligheter som eksis-
terte i denne sammenheng. Hun sier blant annet at
hun noen ganger syntes det var greit at foreldre ikke
møtte på helsestasjonen, selv om det var det som da
var forutsatt, dette fordi hun i slike tilfeller hadde eks-
tra grunn til å foreta hjemmebesøk. I denne forbindelse
forteller hun også om at det ikke alltid var så enkelt,
for eksempel når fedre uttrykte sin tvil om hensikt og
nytteverdi ved at barnet skulle vaksineres. Da kunne
hun spørre fedrene om hvem det var av dem – mor el-
ler far – som vanligvis våkte gjennom natten når bar-
net var sykt. Dersom faren da svarte at nei, ”det er no
ho det”, -  ja, da svarte Mona at hun syntes han burde
la mor få bestemme angående vaksinering, - og da

skjedde som regel at ”barna blei vaksinert”. For oss
høres det ut som at Mona Johansen ikke ensidig og
uten videre var opptatt kun av ”konsensus” i sin
”samtalestrategi” (Olesen 1997), men at hun også kun-
ne utfordre og konfrontere. Har dagens helsesøstre
noe å lære her?
Som faglig leder erfarte Mona Johansen (i de to årene
hun arbeidet i stilling som ledende helsesøster) at hun
ble sterkt utfordret på nettopp denne arbeidsoppgaven
og dette ansvaret som ivaretakelse av hjemmebesøk
utgjorde. Hun forteller at hun ble ”så overraska” da
hun startet i stillingen som ledende helsesøster og for-
sto at her hadde ikke helsesøsterkollegiet noen tradi-
sjoner med å gå på hjemmebesøk, ikke en gang til de
nyfødte barna. Her hadde man funnet ut at hjemmebe-
søk ikke var nødvendig fordi alle foreldre kunne jo
komme med barnet sitt til helsestasjonen. - ”Så det
husker jeg, at det gjorde meg både overrasket og forar-
get”. Det var til og med slik at en av helsesøstrene som
kom fra en annen kommune hvor hun hadde vært
vant med å gå på hjemmebesøk, hun sluttet med det
da hun kom i et kollegium hvor hjemmebesøk ble sett
som unødvendig. ”Og jeg husker at jeg arbeidet veldig
for dette her da, og han Ånstad var begynt som stads-
lege her, og vi gikk veldig inn for dette”. Når vi spør
henne hva hun gjorde i forhold til helsesøstrene for å
få dem med seg i bestrebelsen for hjemmebesøket, så
forteller hun at hun holdt møter og samtalte med dem,
og at det også var en god del ”overtalelse”. Det er i alle
fall et faktum at Mona Johansen (og Hans Ånstad) tid-
lig på 1970-tallet bestemte (innførte) at hjemmebesøk
skulle være standardprogram i helsestasjonstjenesten i
Tromsø kommune. Det kan også tilføyes at Mona –
både i årene som assisterende fylkeshelsesøster og som
fylkeshelsesøster – ivaretok, to ganger i uken, besøk
ved sykehusets barselavdeling (daværende Regionsy-
kehuset i Tromsø), ”for å orientere barselkvinnene om
at i deres hjemmekommune så var det den og den hel-
sesøster” og at denne helsesøster ville komme på
hjemmebesøk. Mona utdyper også flere aspekt knyttet
til de mange begrunnelser for nødvendigheten av å
ivareta hjemmebesøk til nyfødte, blant annet hevder
hun at det kan være snakk om ”toppintelligente men-
nesker”, men som når de står med sitt eget barn ”er
bra usikker på mange ting”. ”Skulle ikke da en helse-
søster kunne være der i hjemmet deres for å støtte og
veilede dem?”, spør hun på sin poengterte måte.       

Tydelig arbeidsdeling og godt samarbeid
Det er to yrkesgrupper som Mona spesielt trekker frem
når det gjelder betydningen av tydelig arbeidsdeling
og godt samarbeid, og det er legen og barnevernsar-
beideren. Selv om legetjenesten og barnevernstjenesten
representerer to ulike tjenester med hensyn til nærhet
og ansvar i forhold til alle barn, så er begge tjenestene
– på hver sin måte – svært vesentlige i sammenheng
med helsesøsters arbeid innenfor både helsestasjons-
og skolehelsetjenesten. Når det gjelder den tiden Mona
arbeidet som helsesøster i kommunehelsetjenesten, så
var datidens helserådsordfører (distriktslege) også
hennes nærmeste overordnede. Arbeidsdelingen
mellom  lege og helsesøster innenfor det rutinemessige
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helsestasjons- og skolehelsearbeidet var kanskje ikke
så formalisert som den er i dag. Her tenker vi på da-
gens helsekort for barn i journalsystemet, hvor det nå
er laget egne rubrikker for henholdsvis helsesøster- og
legearbeid (Sosial- og helsedirektoratet 2004), noe som
ikke fantes på samme måte på 1970- og 80-tallet. Slik
Mona forteller det fant lege og helsesøster i denne ti-
den godt ut av arbeidsdelingen, og Mona selv var aldri
i tvil om hvor grensene gikk. Hun husker også at hun
som fylkessykepleier var veldig redd for at helsesøstre
skulle komme til å ”gå over streken” i forhold til lege-
arbeid, og det var særlig i kommuner hvor det var
mangel på lege og eventuelt ubesatt distriktslegestil-
ling. Mona ba innstendig helsesøstrene om ikke å
”prøve å begynne å stille diagnose, for det er ikke ditt
arbeid”. Helsesøstrene ble bedt om å holde seg til det
som de kunne, og det var å være aktivt oppsøkende og
kartlegge tilstand og behov blant barna og deres forel-
dre, det var å opplyse, gi råd og å veilede – for så å for-
midle videre til lege – eller til barnevern, dersom det
skulle være nødvendig. Med barnevernstjenesten var
det på samme måte når det kom til myndighet og an-
svar, Mona var heller ikke her i tvil om hvem som had-
de ansvar for hva, og vektla betydningen av å kunne
samarbeide konstruktivt.  

Samtidig som arbeidsdelingen var tydelig klargjort, så
var samarbeid og samarbeidsrutiner av største betyd-
ning. Helsesøstrene ble oppfordret til å bidra aktivt for
å få til et godt samarbeid i sitt distrikt, og være samar-
beidsinnstilte og samarbeidsvillige. Det var om å gjøre
å huske på å alltid ha barnets beste som siktemål, og
for eksempel forstå og håndtere taushetsplikten slik at
alle tjenesteinstansene var godt og fornuftig samordnet
og kunne dra i samme retning. Taushetsplikten måtte
ikke være til hinder for nødvendige hjelpetiltak, men
taushetsplikten  måtte følges og håndteres på en slik

måte at den best mulig sikret hjelp til barnet og barnets
familie. 

Innsats i forhold til skolebarn og ungdom
Når Mona tenker tilbake på tiden da kommunene
skulle overta arbeidsgiveransvaret for helsesøstrene (jf
vedtak og iverksetting av kommunehelsetjenesteloven
1982-1984), så sier hun (med et sukk) at ”Det var jo
skolehelsetjenesten”, den var ikke så utbygd som vi
gjerne skulle sett at den var. Helsesøstrene ”klarte ikke
å følge opp elevene lenger” og klarte heller ikke å ”ha
samarbeid med klasseforstander”, noe som Mona
mente var svært alvorlig. Skolebarn og ungdom burde
ikke forsømmes på den måten, og det var kommunens
ansvar å sørge for tilfredsstillende skolehelsetjeneste
for barn og unge, på lik linje med helsestasjonstjeneste
for de minste barna. Dersom ikke skolehelsetjenesten
ble ivaretatt kunne heller ikke barn og unge følges
gjennom sin utvikling, og man hadde ikke grunnlag
for verken opplysning, rådgivning eller veiledning.
Barn og unge mangler da den ”støttestruktur” (Paul-
sen 1990) som skolehelsetjenesten er ment å skulle
være. Akkurat dette var noe som bekymret Mona i lø-
pet av de siste årene hun arbeidet som fylkeshelsesøs-
ter. Dessverre er situasjonen fremdeles slik i Troms fyl-
ke når det gjelder tilbud om skolehelsetjeneste og hel-
sestasjon for ungdom, at tilbudene må kunne betegnes
som lite tilfredstillende.
(http://www.helsetilsynet.no). Mona synes imidlertid
det er bra når vi forteller henne at Helsesøsterutdan-
ningen – i samarbeid med Jordmorutdanningen – har
startet med etterutdanningskurs som fokuserer spesi-
elt på ungdom (Høgskolen i Tromsø 2003). 

Personalledelse
Som det allerede har fremkommet en del om, så var
Mona godt kjent med forholdene rundt om i de 25
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kommunene i fylket, og hun visste hvem som ivaretok
helsesøsterstillingene. Hun hadde jo selv arbeidet både
i Balsfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Lavang-
en, Berg, Torsken og Tromsø, for å nevne noen. Hen-
nes arbeid som fylkeshelsesøster var også primært å
føre tilsyn med helsesøstertjenesten i kommunene, og
hun gjorde alt hun bare kunne for at stillingene skulle
være besatt til en hver tid. ”Ja, akkurat dette å være
orientert om at vi har den og den helsesøster der og
der”, samtidig som man måtte tenke ”men hvor lenge
blir hun?” – dette var en stor omtanke og en sentral ar-
beidsoppgave for henne å ivareta. I denne forbindelse
forteller hun at enkelte distriktsleger kunne ha urealis-
tiske forventninger om – ”når helsesøstra der skulle
slutte” – at ”det skulle stå en helsesøster på trappa”
med en gang den som sluttet forlot, og da uten at det i
forkant hadde vært annonsert noen ledig stilling i den-
ne kommunen. I slike tilfeller måtte Mona forklare hel-
serådsordføreren at det først måtte foreligge en skrift-
lig oppsigelse fra helsesøster, så måtte man annonsere
en ledig helsesøsterstilling, og så kunne man ansette
etter vanlig fremgangsmåte. Men hun sier også at ”det
ordnet seg” som regel greit. En annen side ved hennes
kunnskap i denne sammenheng, det var at hun også
visste om og kjente til hvem helsesøstrene var, det vil
si ”jeg kjente jo en god del mennesker som jeg hadde
samarbeidet med”. Dette gjorde det enklere ”når man
ringer til et menneske”, og man er kjent – sammenlig-
net med å være ”helt fremmed” og ”du ikke aner noe”
når du mottar eller selv tar en telefon. Det virker som
om Mona hadde god forståelse for den enkelte sin situ-
asjon, og at hun var opptatt av å tilrettelegge særskilt
slik at hver enkelt helsesøster kunne ha en så tilfreds-
stillende arbeidssituasjon som mulig. Blant annet kun-
ne hun sørge for at hver person fikk så stor stillings-
prosent som vedkommende hadde ønske om, samtidig
som kommunens helsesøstertjeneste samlet sett ble
godt nok ivaretatt. Hun gir oss et eksempel på dette
ved å fortelle om en som var nylig utdannet fra Helse-
søsterskolen i Oslo, og som ønsket seg full stilling i en
bestemt kommune. Dette ble ordnet ved at noen andre
– som virkelig ønsket det – fikk reduserte stillingsan-
deler for en tid.    

Vi spør Mona eksplisitt om hennes erfaring med og
håndtering av personalkonflikter, men da svarer hun
at hun ikke kan huske å ha opplevd noe som hun vil
betegne som en konflikt. Det kunne være mindre saker
og henvendelser om misnøye mellom helsesøstre, og
som det da ble ordnet opp i gjennom samtaler. Mona
kan heller ikke huske at det kom melding om noe som
helst ”virkelige feilgrep og sånne ting som man for-
venter ikke skal skje”. Heldigvis. Det som hun la stor
vekt på, det var å holde kontakt med helsesøstrene og
ha oversikt og innsikt i forhold til helsesøstertjenesten.
Mona hadde et fast program hvor hun reiste rundt på
besøk til den enkelte kommune og besøkte helsesøs-
trene og samtalte med dem , og hver kommune fikk et
besøk årlig. Det var fast opplegg. Helsesøstrene ble
også samlet – fra alle kommunene samtidig – til faglige
møter. Slike møter var et fast program hvert eneste år,
og man møttes som regel over to dager hver gang, og

hvor Fylkeslegen  tok på seg utgiftene også for den en-
kelte helsesøsters reise og opphold. Mona mener det
var en viktige møter, særlig for de av helsesøstrene
som arbeidet mest alene. Det faglige programmet ble
laget i samarbeid med Fylkeslegen, og innholdet var
”det som var kommet av siste nytt” samt det som var
av ”forandringer” på de ulike områder. Fylkeslegen
deltok også på disse helsesøstermøtene, og informerte
om saker som var aktuelle og relevante. – ”Og så var
det jo dette å få kunne møtes og prate sammen” som
helsesøstre, det var en like så vesentlig side ved de år-
lige samlingene. 

En del av arbeidet som Mona ivaretok kan sees på som
en god blanding av administrativt arbeid, personalle-
delse og faglig ledelse, og da tenker vi på hennes ar-
beid med å informere helsesøstrene (og distriktsle-
gene) om retningslinjer som ble gitt og rettigheter som
kommunene hadde i forhold til stat og fylkeskommu-
ne i årene da helsestasjonsloven ble vedtatt og iverk-
satt (1972-1974), samt også de årene da kommunehel-
setjenesteloven kom (1982-1984). Det var mye som
skjedde innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten i
denne tiden.        

Avsluttende merknader
Vi har i denne artikkelen lagt vekt på å formidle hvor-
dan fylkeshelsesøster Mona Johansen – i årene 1974-
1985 – var en sentral lederskikkelse, både i forhold til
helsesøstrene som yrkesgruppe og i forhold til kom-
munenes helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Et viktig
kunnskapsgrunnlag for ledelsen var hennes mangeåri-
ge og varierte erfaring fra helsesøsterarbeid i kommu-
nene, dette sammen med solid utdanning. Faglig le-
delse var en tydelig og markert agenda, samtidig som
administrativ og personalmessig lederfunksjon også
ble innbefattet og ivaretatt. Hennes kombinasjon av
faglig innsikt og administrativ oversikt er verdt å trek-
ke frem, og noe vi også i dagens helsesøstertjenestesi-
tuasjon har bruk for. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Kari Glavin, førstelektor, 
Høyskolen Diakonova

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

Historisk utvikling
Organisasjoner og ledelse av disse har gjennom tiden
vært påvirket av samfunnets normer, verdier og domi-
nerende menneskesyn. På begynnelsen av 1900-tallet
var mekaniseringen sentral, og Morgan (1988) kaller
denne ledelsesformen for maskinmodellen. Vitenskape-
lig ledelse, "scientific management", ble innført av den
amerikanske ingeniøren F.W. Taylor. Hans tankegang
gikk ut på at alle arbeiderne arbeidet kun for penger, og
de arbeidet sent og dårlig. Det var lederne som skulle stå
for tenkingen, mens arbeiderne skulle arbeide. Arbei-
derne ble redusert til deler i en maskin og kunne byttes
ut ved behov. Max Weber beskrev sammenhengen
mellom mekaniseringen i industrien og fremvekst av
byråkratiske organisasjonsformer. Byråkratiet blir defi-
nert som en organisasjon som legger vekt på presisjon,
tempo, klarhet, regularitet, pålitelighet og effektivitet
(Morgan, 1988). Ingeniøren Fayol hadde et mer over-
ordnet syn på organisasjon og ledelse og han interesser-
te seg for bedriften som helhet. I følge Fayol inneholdt
den administrative funksjon disse elementene; planleg-
ging, organisering, ledelse, koordinering, kontroll
(Busch & Vanebo, 1992). Fayol, Mooney og Urwick har
til sammen lagt grunnlaget for mange av styringstek-
nikkene som anvendes i dag. For eksempel målstyring,
planleggings-, programmerings- og budsjetteringssy-
stemer. De er blitt kritisert fordi de forsøkte å tilpasse
mennesket til den mekanistiske organisasjon, og der-
med begrense menneskets yteevne (Morgan, 1988).

På slutten av 20-tallet ble Human Relations-bevegelsen
startet. Dette skapte en revolusjon i synet på mennesket.
Sentralt i dette sto Hawthorne-eksperimentene hvor
man undersøkte forholdet mellom produktivitet og fy-
siske og sosiale forhold blant arbeiderne. Menneskene
ble derfor etterhvert betraktet som et sosialt vesen også
i arbeidssituasjon, og den ensidige fokuseringen på
penger som motivasjonsfaktor avtok (Busch & Vanebo,
1992). 

I denne perioden skjedde også utvikling av målstyring,

"Management by objectives", hvor det ble lagt stor vekt
på det menneskelige. Ledelse og organisasjonsstruktur
endret seg likevel lite (Busch & Vanebo, 1992).

Rundt 1950 ble de humanistiske teoriene lansert. En sen-
tral person bak dette var Douglas McGregor. Han så
klart forskjellen mellom bedriftens mål og menneskets
behov. Han hevdet, som Maslow, at når mennesket har
fått tilfredsstilt de grunnleggende behov, ønsker de å ut-
vikle sine muligheter som frie personer. I den forbin-
delse lanserte han teori X og Y. Teori X går ut på at men-
neskene ikke ønsker å arbeide, kun lønn og kontroll kan
få menneskene til å arbeide. Teori Y innebærer at det er
noe godt og positivt i alle mennesker, og at de vil ha an-
svar (Busch & Vanebo, 1992). 

Organisasjonspsykologer som McGregor, Hertzberg og
Argyris viste hvordan man kunne forandre byråkratis-
ke arbeidsorganisasjoner og lederstil til organisasjoner
hvor de ansatte opplevde anerkjennelse, autonomi og
ansvar. De ansatte ble betraktet som en verdifull ressurs
som man kunne bruke på mange ulike måter (Morgan,
1988).

Nyere organisasjonsteori
Organisasjonsteoretikere har etterhvert begynt å se for-
bindelsen mellom kultur og ledelse (Morgan 1988).
Schein (1987) mener at kultur og ledelse er to sider av
samme sak. Han definerer kultur på denne måten:

"Et mønster av grunnleggende antakelser - skapt, opp-
daget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den
lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpassing og
intern integrasjon - som har fungert tilstrekkelig bra til
at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til
nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke
og føle på i forhold til disse problemene" (Schein, 1987,
s. 7).

Kulturen kan deles opp i tre nivåer. Første nivå er arti-
fakter og produkter som er kulturens mest synlige nivå,
synlige og hørbare atferdsmønstre. Neste nivå er verdi-
ene som er observerbare i det fysiske miljø, men for å bli
dem bevisst kreves et høyere bevissthetsnivå. Noen av
disse vil også gjennomgå en kognitiv transformasjon slik
at den blir en oppfatning og til slutt en antagelse. Siste
nivå er grunnleggende antakelser som blir tatt for gitt og
er usynlige og førbevisste. Den kulturelle essensen er
grunnleggende antakelser, og verdier og adferd er ob-
serverbare uttrykk for denne. Disse nivåene er i et sam-
spill, og det er viktig å være dem bevisst når endringer
skal settes i verk (Schein, 1987).

Evnen til å skape en hensiktsmessig bedriftskultur blir
stadig viktigere. Samordning av langsiktige og kortsik-
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tige perspektiver blir vesentlig som middel til å sette da-
gens kunnskaper inn i et fremtidsperspektiv. Organisa-
sjonens viktigste ressurs er mennesket. Når organisasjo-
nene forstår verdien av å optimalisere denne ressursen,
vil også lederrollen forandres. Etterhvert som organisa-
sjonsstrukturen blir flatere forsvinner lederens tradisjo-
nelle overvåkingsfunksjon. En slik kultur må inneha
holdninger som oppmuntrer til åpenhet, selvkritikk,
proaktive initiativ, forståelse for verdiskaping og alm-
innelig optimisme (Morgan, 1989). 

For at organisasjonen skal nå sine mål, og de ansatte skal
få være delaktige og bruke sin kreativitet, mener Senge
(1991) at det er nødvendig å skape "den lærende orga-
nisasjon". Denne organisasjonen har fem disipliner. Sys-
temtenkning medfører at man tenker helhet, integrerer
disiplinene og smelter dem sammen til en enhet av teo-
ri og praksis. Den neste disiplinen er personlig mestring
og handler om at man kontinuerlig klarlegger og utdy-
per sin personlige visjon, konsentrerer sine krefter, ut-
vikler tålmodighet og oppfatter virkeligheten på en ob-
jektiv måte. Mentale modeller er inngrodde antakelser
og tankebilder som påvirker hvordan vi oppfatter ver-
den og hvordan vi handler. Vi er ofte ikke klar over våre
mentale modeller og hvordan de påvirker oss. Å skape
felles visjon innebærer evnen til å avdekke de felles "bil-
dene av fremtiden" som fremmer ekte innsatsvilje og
deltakelse. Gruppelæring består av evnen til å tenke fel-
lesskap, den enkeltes behov for selvforsvar virker inn på
hvordan en gruppe fungerer. Det er nødvendig å være
klar over hvordan gruppen kan lære. Kan ikke gruppen
lære, kan heller ikke organisasjonen lære. Disse disipli-
nene må utvikles parallelt, å praktisere en disiplin inne-
bærer livslang læring. For at systemtenkningen skal vir-
keliggjøre sitt potensiale er alle disiplinene nødvendige
(Senge, 1991).

Wolf et al. (1994) mener vi står overfor et paradigme-

skifte i ledelse av dagens helsetjeneste. Dette beskrives
gjennom flere forhold. Vår praksis må utvikles fra be-
hovsdrevet, til en praksis som tar hensyn til begrensede
ressurser. Vi må se at det ikke er en direkte sammenheng
mellom arbeidskraft og kvalitet, men at den virkelige
sammenhengen er mellom kritisk tenkning og kvalitet.
Fremtidens sykepleiere må se på ønsket resultat av sy-
kepleie og arbeide ut i fra det. Standardisering og ruti-
ner må erstattes med individfokusering og kreativitet.
Ansvarlighet, ansvar og autoritet må overføres fra lede-
ren til praktikeren. I fremtiden er det ikke lenger én måte
å gjøre ting på, men forskjellige veier som kan føre til
målet.

"Lederskap skal ikke instruere, men transformere både
seg selv og den som skal ledes" (Burns 1978, her: Erik-
sen og Larsen, 1991, s. 261). Ved å skape felles verdier og
felles forståelsesramme vil lederskap mer og mer bli et
spørsmål om evnen til å mobilisere folks innsatsvilje og
lojalitet (Morgan, 1989). 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Britt Christensen, ledende
helsesøster, Tromsø kommune

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

Med sine 62 000 innbyggere er Tromsø en storby i
nordnorsk målestokk. Byen er et senter for forskning,
utdanning og kultur, og har universitet og høgskole.
Dette innebærer en ung befolkningsstruktur. Det fødes
ca 1000 barn pr år, og her er mange barne-, ungdoms-,
og videregående skoler. Byen har et stort omland, og
med sine mange øyer har helsesøstrene et utstrakt om-
råde å virke på. 

Som så mange andre kommuner i landet, ble det også i
Tromsø kommune foretatt en stor omorganisering for
vel to år siden til den såkalte to-nivå-modellen. Alle
tjenester ble inndelt i resultatenheter med egne enhets-
ledere. Enhetsleder er ansvarlig for tjenesten både øko-
nomisk, faglig og administrativt, og rapporter direkte
til rådmannen som er det nærmeste ledd over. Også
helsesøstertjenesten med helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor
og miljørettet helsevern ble egen virksomhet. 

Helsesøstertjenesten er organisert i fem områder med
hver sin ledende helsesøster. I tillegg har vaksinasjons-
kontoret og helsestasjon for ungdom egne ledende hel-
sesøstre. Sistnevnte har også hovedansvar for fagut-
vikling innenfor virksomheten. For tiden er 36 helse-
søstre og åtte sekretærer fordelt på seks stasjoner, til-
knyttet tjenesten.

Liv Larsen har arbeidet som helsesøster i Tromsø kom-
mune siden 1968, og har vært leder for tjenesten de sis-
te 20 årene. Vi ba Liv fortelle litt om hvordan det har
vært å være leder for helsesøstergruppen, og hvorfor
Tromsø kommune har valgt å organisere helsesøster-
tjenesten slik som det er gjort.

Etter å ha vært sjefhelsesøster i 20 år, fikk Liv endret
sin tittel til enhetsleder for to år tilbake. På spørsmål
om hvilken tittel hun benytter, ler hun og sier: ”Det
kommer litt an på sammenhengen. I budsjettsammen-
heng og i økonomiske forhold, når alle andre kaller
seg for enhetsledere, så skriver også jeg under som en-

hetsleder. I fagsammenheng er nok hjertet mitt nær-
mere sjefhelsesøster.”

Liv forteller at det er mye som har forandret seg i løpet
av disse årene. Det har vært store endringer i forhold
til fag, og ikke minst i forhold til ledelse. I begynnelsen
var arbeidet som sjefhelsesøster mer fagorientert, og
hun var i større grad en del av helsesøstergruppa. Da
hun begynte som leder, var det en liten gruppe på i alt
16 helsesøstre fordelt på 11 distrikt. Hun hadde mulig-
het for nær kontakt med alle, og det var mulig å følge
med i den praktiske hverdagen ute på helsestasjonene. 

Tjenesten var underlagt helseseksjonen individuelt
forebyggende helsetjeneste, og som sjefhelsesøster
hadde Liv den overordnede faglige og administrative
ledelse av kommunens helsesøstertjeneste. Hun hadde
blant annet ansvar for budsjett og regnskap, og for å
klargjøre, planlegge, koordinere og administrere tje-
nesten slik at ressursene ble best mulig utnyttet. Hun
skulle utarbeide planer for internt rapporteringssy-
stem, faglige møter og opplæring, og hadde ansvar for
faglig ajourføring. Hennes oppgaver var av både ad-
ministrativ og faglig karakter, og det var stor variasjon
i arbeidsoppgavene. Med bare en stilling til å ivareta
så mange ulike oppgaver, kunne det i perioder være
vanskelig å prioritere. En del viktige oppgaver for ek-
sempel i planleggingssammenheng og utredninger ble
lidende. Liv forteller at den administrative delen grad-
vis ble større, det ble flere helsesøstre i gruppen, og det
ble etter hvert vanskelig å opprettholde tilfredsstil-
lende kommunikasjon med alle11 distrikt. Hun hadde
problemer med å nå alle, få ut informasjon og å holde
seg orientert om hva som foregikk i distriktene.

I 1991 ble det derfor besluttet å omorganisere helsesøs-
tertjenesten, og det ble opprettet fire større områder
med hver sin ledende helsesøster. Hensikten var nivå-
heving og effektivisering av tjenesten, blant annet
gjennom desentralisering av ansvar og ledelse. Men
med de personalressurser kommunen hadde til rådig-
het, kunne omorganiseringen kun foregå ved omgjø-
ring av stillinger. En besluttet derfor å omgjøre fire
vanlige helsesøsterstillinger til ledende helsesøstre. Le-
dende helsesøster skulle ha lederfunksjon for sitt om-
råde som en del av sin ordinære helsesøsterstilling.
Forslaget innebar altså ikke opprettelse av flere helse-
søsterstillinger, men forutsatte at ”noe tid frigjøres”,
som det het i saksfremlegget.
Man gikk ut fra at den nye organisasjonsmodellen ville
legge til rette for bedre kommunikasjon mellom helse-
seksjonen og den enkelte helsesøster. 
Det ble utarbeidet stillingsbeskrivelse og stillingen ble
satt til ca 20 %.
Ledende helsesøster fikk blant annet samordningsan-
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svar for sitt område. Hun skulle beskrive forhold ved
tjenesten innenfor sitt distrikt, utrede behov, være kon-
taktperson og formidler innad og utad samt være
medansvarlig for at tjenesten ble dekket tilfredsstil-
lende i ferietiden og ved sykdom. I følge stillingsbe-
skrivelsen skulle ledende helsesøster også ha ansvar
for å etablere og opprettholde kommunikasjon og sam-
arbeid med andre aktuelle yrkesgrupper, organisering
av faglige samlinger, etablere innføringsprogram for
nytilsatte, opprettholde undervisningsmiljø for stu-
denter og opprettholde et ordnet system for register og
metodikk.
En del av sjefhelsesøsters oppgaver ble på denne må-
ten delegert ut til ledende helsesøstre. Liv sier at tidli-
gere hadde mange helsesøstre følt seg isolert i sine dis-
trikt, og det var sårbart ved sykdom og ferieavvikling.
Når området nå fikk egen leder, kunne en se dette
under ett. Også fagutvikling kunne foregå på en mye
bedre måte ute på tjenestestedet; en fikk et større fag-
lig fellesskap.

Liv forteller videre: ”I helsesøstergruppa øynet en nå
muligheten til å få hevet lønningene til en del av grup-
pa i håp om at ”de andre” skulle følge på i senere
lønnsoppgjør. På alle helsestasjonene var det helsesøs-
tre som hadde påtatt seg et uformelt lederskap. Dette
ble nå formalisert, og det ble mulig å gi en lønnsmessig
uttelling for det arbeidet som ble gjort. Helsesøster
hadde for øvrig ingen avansementsmulighet innenfor
tjenesten, men stillingen som ledende utløste to ekstra
lønnstrinn.” 

De ulike områdene varierte i størrelse både geografisk
og befolkningsmessig, og det var ulikt antall helsesøs-
tre tilknyttet områdene. Noen områder besto av flere
små helsestasjoner med to helsesøstre på hver stasjon,
andre stasjoner var større. Noen stasjoner betjente sen-
trumsnære områder, mens andre hadde ansvar for dis-
trikt, og måtte bruke både bil og båt for å nå sine bru-
kere. Etter som tiden gikk og både kommunen og hel-
sesøstergruppen vokste, så en det hensiktsmessig å ut-

vide med et område til. I dag består helsesøstertjenes-
ten av fem større områder med hver sin ledende helse-
søster i tillegg tilvaksinasjonskontor og helsestasjon for
ungdom.

Liv forteller at det oppsto et behov for en informa-
sjonskanal/et fast forum for å sikre informasjonsflyt
mellom seg og tjenestestedene da omorganiseringen
fant sted i 1991. Dette ble gjort ved å opprette et eget
lederteam. I dag består dette teamet av enhetsleder og
sju ledende helsesøstrene som har møte en gang i må-
neden. På disse møtene drøftes spørsmål, forespørsler
eller problemstillinger de ulike område. Det kan dreie
seg om hvordan en skal takle et spesielt problem eller
en utfordring, eller det legges frem forslag om en-
dringer. Hvis tjenesten har fått tilført ekstra ressurser,
diskuteres fordelingen i dette forum. Lederteamet har
avgjørende myndighet og kan ta avgjørelser på vegne
av tjenesten. På denne måten sikres en lik tjeneste i
hele kommunen. Liv sier at lederforumet for henne har
fått større betydning med årene. Her foregår ikke bare
informasjonsutveksling mellom sjefhelsesøster og de
ledende og mellom ledende, men også fagutvikling og
kvalitetssikringsarbeid. 

Hele helsesøstergruppen i kommunen har felles fag-
møte en gang i måneden. Dette er også et viktig forum.
”Det er min mulighet til å treffe helsesøstrene på
”grasrota”, og det er helsesøstrenes mulighet til å tref-
fe hverandre”, sier Liv. Det foregår utveksling av både
faglig og sosial karakter på disse møtene. 

Med tiden har så vel sjefhelsesøsters som ledende hel-
sesøsters oppgaver endret seg. Ledende helsesøstre
har fått mer ansvar, spesielt gjelder dette fag- og meto-
deutvikling.
I dag ser funksjonsbeskrivelsen for ledende helsesøster
slik ut:

”Stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder

Ledende helsesøster skal:
• Ha ansvar for at mål og virksomhetsplaner er i sam-

svar med brukernes behov, kommunens overordne-
de og strategiske mål og satsningsområder innen
forebyggende helsetjenester.

• Utarbeide mål og planer for tjenestestedet i samar-
beid med de ansatte, og sørge for at disse blir fulgt
opp.

• Utarbeide årsmelding og resultatvurdering av drif-
ten for tjenestestedet

• Delta i enhetens totale drift i nært samarbeid med
ledelsen for tjenesteområde

• Være administrativ ansvarlig for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og koordinator for alt personell
som er direkte knyttet til tjenesten

• Være ansvarlig for kvalitet, omfang og fordeling av
ressurser til en hver tid er i samsvar med tjeneste-
områdets overordnede målsettinger og rammer.

• Arbeide for et godt arbeidsmiljø på tjenestestedet
slik at det fremmer stabilitet blant personalet og god
kvalitet på tjenestetilbudet
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• Bidra til å bevare og videreutvikle et samarbeidsmil-
jø i og utenfor tjenestestedet

• Ha overordnet ansvar for arbeidsmiljø, internkon-
troll og de ansattes rettigheter og plikter

• Være kontaktperson og formidler innad og utad
• Organisering av faglige samlinger, gi faglige råd og

veiledning til ansatte og etablere innføringsprogram
for nytilsatte

• Opprettholde undervisningsmiljø for studenter
• Være medansvarlig for at tjenesten blir dekket til-

fredsstillende ved ferier, sykdom m.v
• Opprettholde et ordnet system for register og meto-

dikk

Ledende helsesøster plikter å holde seg à jour med ny-
ere forskningsresultat, forbedre kvaliteten på det fore-
byggende helsearbeidet og holde seg orientert om hel-
sepolitiske målsettinger lokalt og sentralt i samarbeid
med enhetsleder og ledende helsesøstre i kommunen.”
(Kvalitetsperm for forebyggende helsetjeneste, Tromsø
kommune, 2004)

Som tidligere nevnt, er kun 20 % av stilling satt av til
ledelse. Den resterende 80 % av stillingen består av or-
dinært helsesøsterarbeid innenfor aktuelle virksom-
het/ tjenestefelt. De fleste ledende føler nok at de er le-
dende helsesøster hele tiden i forhold til sine medar-
beidere, også når de arbeider som vanlig helsesøstre.
Ledende helsesøster har administrativt ansvar i sine
respektive områder, de er med på ansettelser og de har
personalansvar. Ledende gjennomfører årlig utvik-
lingssamtaler/ medarbeidersamtaler med personell
ansatt i sitt område. Ledende helsesøster har imidler-
tid ikke budsjettansvar, noe som medfører at alle
spørsmål av økonomiske art kanaliseres gjennom sjef-
helsesøster/ enhetsleder. Sjefhelsesøster har medarbei-
dersamtaler med de ledende helsesøstrene. 

Liv sier at hvis hun skal peke på en av de positive ting-
ene som har skjedd i tjenesten, så vil hun fremheve at
det ble opprettet stillinger for ledende helsesøstre.
”Det var bra, det var veldig bra”, sier hun, ”fordi en
del av det faglige ansvaret utmerket godt kunne dele-
geres.” Som enhetsleder skal hun fortsatt lede forebyg-
gende helsetjenester, både administrativt og faglig, slik
at oppgaver som følger av lovverk og politiske vedtak
blir fulgt. Hun forteller at det gjennom året varierer
hva som får mest oppmerksomhet, men vil ikke stikke
under en stol at det økonomiske aspektet får stor plass.

Hun forteller videre at overgangen fra tidligere avde-
lingsstruktur ble stor, fordi alt økonomisk og faglig an-
svar nå ble tildelt enhetsleder. I gammel avdelings-
struktur var tilgjengeligheten for bistand fra andre yr-
kesgrupper for eksempel personal, økonomi og jus
mer en selvfølge. Med dagens modell er det helt opp
til den enkelte å vurdere og eventuelt innhente bi-
stand. ”På mange områder er det enklere å nå fram i
dagens modell” sier hun, ”det er kortere vei til øverste
leder i hvert fall. Det er ikke slik at det er slutt på å få
beskjed om at vi må holde budsjettet, men dette kom-
mer fra én overordnet, ikke fra flere. Det å ha hånd om
budsjett, uten innvirkning fra andre, er en stor fordel.

Man får mer oversikt, det er litt mer forutsigbart fordi
du styrer selv og har kun en etat eller en instans å for-
holde deg til. På tross av mer delegert ansvar som kan
føles tyngre, er det en fordel å ha direkte linje til råd-
mann/ kommunalsjef. Veien til toppen er kortere”.

Også enhetsleders stillingsbeskrivelse har endret seg
noe siden 1991:

Stillingens oppgaver og ansvarsområde:

• Overordnet faglig og administrativ ledelse av kom-
munens forebyggende helsetjenester

• Lede tjenesten i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter ’

• Planlegge, koordinere og administrere tjenesten slik
at personellmessige og økonomiske ressurser utnyt-
tes best mulig

• Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding
• Ha ansvar for intern rapportering, faglige møter og

opplæring
• Ivareta personellmessig ansvar for tjenesten
• Etablere samarbeid med andre tjenester
• Tilrettelegging for undervisning av studenter
• Saksbehandling
(Forebyggende enhet, Tromsø kommune, 2002)

”Å være enhetsleder for denne tjenesten er en ”ymse-
jobb”, (mangfoldig) sier Liv. ”Jeg prøver å ha en åpen
dør og være tilgjengelig for ”grasrota”. ”Alle har be-
hov, store og små, og noen dager kan gå med til å
svare på telefoner. Det har stor betydning for meg å
kunne følge med i hva tjenesten er opptatt av”. Liv sy-
nes ikke man kan være leder for en tjeneste hvis man
ikke har ganske tett kontakt med grasrota. ”Denne mo-
dellen sluker så mye administrativ tid”, sier Liv, og
legger til at hun hadde ønsket seg mer tid til besøk ute
på ute tjenestestedene. 

”Det er en spennende og utfordrende jobb å være leder
for helsesøstertjenesten i Tromsø kommune”, sier hun,
og fortsetter... ”mitt største ønske, foruten flere penge-
ressurser selvfølgelig, er å få større gehør for nytten av
å drive forebyggende helsetjenester, noe som også
måtte bety flere stillinger. Vi har fortsatt store oppga-
ver blant annet i skolehelsetjenesten som ikke er godt
nok ivaretatt. Jeg tror det er viktig at det også i fremti-
den er en helsesøster som innehar stillingen som en-
hetsleder, og at vi beholder modellen med egen enhet.
Det tror jeg tjenesten vil tjene på. Min oppfatning er at
enhetsmodellen borger for mer forutsigbarhet i tjenes-
ten, man vet hva rammene er, og forholder seg til det.
Dette har vært en utrolig spennende jobb. Jeg håper
den neste lederen også vil synes det samme. Det er
mange store utfordringer i tjenesten som bare ligger
der og venter på å bli tatt opp og tatt vare på” sier Liv
som om en tid har planer om å pensjonere seg. 
Vi takker Liv for samtalen, og for at hun ville dele sin
lange og brede erfaring fra lederarbeid i Tromsø kom-
mune med oss.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Greta Jentoft, ledende helse-
søster, Tromsø kommune

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

Behov for en ungdomshelsetjeneste
Helsestasjon for ungdom er en relativt ny helsetjeneste
i Norge. På begynnelsen av 90-tallet eksisterte tilbudet i
12 kommuner, mens det i dag er etablert nærmere 300
helsestasjoner. Det er flere grunner til den raske utvik-
lingen i oppbygging av helsestasjoner for ungdom. Po-
litiske føringer gjennom handlingsplaner for å forebyg-
ge uønskede svangerskap og abort og opptrappingsplan
for psykisk helse, samt andre statlige stimuleringsmid-
ler, har vektlagt økt innsats overfor ungdom. Ung-
domsgruppen har blitt større og mer synlig gjennom
forskning på forekomst av helseproblemer. Samtidig
har unge selv i møte med ulike fagmiljøer; blant annet i
skolehelsetjenesten, påpekt behovet for en egen helse-
tjeneste.  I ”Ottawa-charteret om helsefremmende ar-
beid” er det et sentralt prinsipp at helsetjenesten skal til-
passes brukerne (Helsedirektoratet 1987). Når ungdom
opplever det lettere å benytte helsestasjoner for ungdom
(Sintef Unimed 2001), og når det vises til en høy bru-
kertilfredshet (Hagelskjær 2004), så indikerer det at
unge trenger et tilrettelagt tilbud for deres behov og på
deres premisser (Kelly 1998). Forskning viser at det er
nødvendig å forsterke innsatsen blant ungdom for å bi-
dra til en positiv helsemessig effekt (Dnlf 2001). Hvilken
helserelatert atferd ungdom utvikler, kan få konsekven-
ser både for kroppslig og psykisk helse. Dette tilsier at
det eksisterer et behov for forebyggende og helsefrem-
mende tiltak overfor ungdom, og at ungdom trenger et
helsetilbud.

I et folkehelseperspektiv er ungdom en viktig målgrup-
pe. Det vil være samfunnsøkonomisk kostnadsbespa-
rende å etablere lett tilgjengelige tjenestetilbud som kan
sette inn tiltak tidlig, og før langt mer kostnadskrevende
innsats er nødvendig. I helsestasjonen gis det en mulig-
het til å styrke ungdoms mestringsevne og helseatferd
gjennom ungdomstiden og senere i voksen alder (SHD
2003). Helsestasjoner spesielt beregnet på ungdom har
nettopp blitt etablert i flere nordiske land de senere år
for å møte dette behovet. Men det kan se ut som om det

ikke er noen gitt modell for en ungdomsrådgivning i
noen av de nordiske land. De fleste har fortsatt et sterkt
fokus på prevensjonsveiledning for å forebygge aborter
og uønskede svangerskap (Kelly 1998). 

Ledelse av helsestasjon for ungdom vil av den grunn
også være et nytt område som stiller noen andre krav til
ledelse enn til ordinær helsestasjonsdrift.  I følge Sosial-
og helsedirektoratet, vil helsestasjon for ungdom, som
vanligvis er plassert organisatorisk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, ha behov for en fagperson som ko-
ordinerings- og driftsansvarlig (SHD 2003). Dette gjel-
der uansett størrelse på kommune og dimensjon på be-
søkstall og åpningstider på helsestasjonen.

Lovgrunnlag
Helsestasjon for ungdom er ikke uttrykkelig en kom-
munal skal-tjeneste i henhold til kommunehelsetjenes-
teloven (khl) på linje med helsestasjonen og skolehelse-
tjenesten. Kommunene har imidlertid rettslig plikt til å
gi tilbud om helsefremmende og forebyggende tjenester
til alle aldersgrupper i befolkningen (khl § 1-3, første
ledd, nr.1). De myndighetskrav som er beskrevet i Vei-
leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK 2617)
og i Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten(IK 2700) gjelder også for tjenester som
ytes i helsestasjon for ungdom. Kommuner som oppret-
ter helsestasjon for ungdom, må oppfylle de samme kra-
vene til forsvarlig virksomhet som gjelder for helsesta-
sjon for barn og skolehelsetjenesten. Det er kommunene
som har ansvar for at tilbudet er faglig forsvarlig (khl §
6-3, første ledd). 

Etablering av helsestasjon for ungdom
i Tromsø kommune
Helsestasjon for ungdom i Tromsø ble en realitet da
byen fikk et nytt ungdommens kulturhus i år 2000.
Undertegnede var prosjektleder for å koordinere og lede
oppstarten av denne virksomheten. Prosjektlederrollen
ble senere omgjort til leder av helsestasjon for ungdom
på linje med 6 andre mellomledere i enheten Forebyg-
gende helsetjeneste. Det var en spennende fase i samar-
beid med ungdomsråd og kulturetatens ansatte for å eta-
blere dette nye tilbudet. De unge var bekymret for dår-
lig anonymitet for besøkende til helsestasjonen i et ung-
domshus, og ansatte i kulturetat forventet ikke noen stor
etterspørsel etter vår tjeneste. For leder av helsestasjo-
nen begynte nå fasen hvor en måtte argumentere for
romstørrelse, utstyrsbehov og praktiske detaljer som
skulle gi best mulige rammer om tjenesten.  Det var lite
erfaringer med å lokalisere et helsetilbud av dette slag i
et ungdomshus.  Leder for helsestasjonen startet som
eneste helsesøster sammen med to medisinerstudenter
med lisens, å betjene helsestasjonen to ettermiddager i
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uken, ta i mot alle 10. klassebesøk to formiddager i uken
(800 elever), samtidig med å være helsesøster på en
videregående skole og inneha fagutviklingsoppgaver
innenfor forebyggende helsetjeneste.  Dette viste seg å
bli for mye etter hvert som helsestasjonsvirksomheten
ble utvidet.  

Strukturelle forhold
Samlokalisering i et ungdomshus kan gi økt kompetan-
se for helsepersonell ved å bli mer kjent med ungdoms-
miljøet til enhver tid. Helsestasjonen blir lettere til-
gjengelig for flere ungdommer og gir et reelt lavterskel-
tilbud for målgrupper det er spesielt viktig å nå med til-
budet. Kulturetatens ansatte er i samme hus og bidrar
med innspill og samarbeid i ungdomsarbeid. Geografisk
nærhet mellom samarbeidende parter gjør det lettere å
kommunisere uformelt, noe som igjen kan bidrar til å
øke nødvendig formell kontakt og samarbeidsprosjek-
ter. Selv om samlokalisering kan bety mye for samar-
beidet, er det ikke avgjørende for om samarbeidet vil
fungere. Evne til samarbeid, ressurssituasjonen og ar-
beidspress hos de ansatte, er blant andre viktige fakto-
rer som virker inn på samarbeidet (Klepp og Aarø 1997).
Både ansatte innenfor kultur og helse, hadde behov for
tid og fellesskap for å utvikle forståelsen for hverandres
arbeid og ståsted.

”Empowerment-stasjon”
To tenkemåter skulle forenes, kultur og helse, noe som
ble enklere enn forventet. Gjennom dette samarbeidet
ble det klart at vi tenkte nokså likt med hensyn til ung-
dom; at ungdom i seg selv er en ressurs som selv har an-
svar for aktivitet, kulturskaping og det som skal skje.  De
voksne skal ikke være de som gjør ting for dem; være
underholdere for ungdom, men skal være mer som støt-
tespillere til deres ideer, kreativitet og nyskaping.  Kul-
tur har en egenverdi og virker forebyggende i seg selv.  

Dette ligger nær vår filosofi som helsearbeidere; det at
vi som helsepersonell ønsker å støtte og styrke ungdom,

ta tak i det som er det positive i deres livssituasjon å byg-
ge mer på det enn å fokusere på det de ikke helt makter.
Helsestasjon for ungdom skulle ikke være for problem-
fokusert i møte med ungdom.  Forståelsen av helsebe-
grepet har betydning for helsefremmende og sykdoms-
forebyggende arbeid. Salutogenese er læren om hva som
gir god helse (Antovnosky 1979). Det er nå større enig-
het om at et godt sosialt liv, trivsel og livskvalitet er ve-
sentlig for ens helseopplevelse. Om vi mener at god
helse er det samme som fravær av sykdom, da tar vi me-
toder og modeller i bruk som er direkte sykdomsfore-
byggende og vi snakker om risiko og skadevirkninger.  

Det ble viktig for leder av helsestasjonen i etablerings-
fasen, at møte med de unge skulle bygge på prinsipper
om empowerment, som deltagelse og likeverd. Tilbudet
skulle styrke ungdom til egen mestring, sette dem i
stand til å foreta gode helsevalg for seg selv og andre.
Utgangspunkt skulle tas i ungdommens eget behov og
tilrettelegges ut fra kunnskap om hva ungdom selv me-
ner er viktig for seg. For å nå ungdom, måtte en forstå
deres sårbarhet, stil, uttrykksformer, deres spørsmål og
kjenne til denne fasen mellom barndom og voksen.  Det
var derfor av stor betydning at en helsestasjon ble tilret-
telagt ut fra kunnskap om ungdoms behov og ønsker, og
det som de selv mener er viktig.  Det viktigste er selv-
sagt å ta tak i det de presenterer for oss, og være der de
er. Ikke minst var ønsket å tenke ut fra et helhetlig og ut-
videt helsebegrep som inkluderer både fysiske, psykis-
ke og sosiale faktorer.  Som leder for den første helse-
stasjon for ungdom i Tromsø, ble det vesentlig at perso-
nellet skulle arbeide helsefremmende ved å gi støtte til
ungdom for å kunne klare seg igjennom en viktig ut-
viklingsfase.  

Internt samarbeid
En leder på helsestasjonen må være en slags ”ideologisk
hærfører” som begrunner et ønske eller mål for hva hel-
sestasjonen skal stå for og i samarbeid med ansatte ut-
vikle visjoner for arbeidet. Det er ledelsen som har an-
svar for at det i fellesskap blir fastsatt og utviklet en god
struktur for internt samarbeid i helsestasjon for ung-
dom, hvor det er enighet om mål, strategier, metoder,
ressurser og oppgaver (Statens helsetilsyn 1998). 

På helsestasjonen arbeider flere yrkesgrupper sammen;
helsesøstre, leger, medisinerstudenter og psykologistu-
denter. Som det fremgår av avsnittet foran, har helse-
stasjonen for ungdom profilert seg sterkt med ”at de
unge vet selv best hva som er bra for dem” og personel-
let bidrar med ønsket kunnskap og veiledning.  En le-
deroppgave vil være å utarbeide prosedyrer og rutiner
for hvordan fagpersonalet kan utnytte tilgjengelige res-
surser og kompetanse til best mulig støtte og hjelp for
ungdommen. Det innebærer blant annet å ha en felles
forståelse og avklaring av den enkelte faggruppes an-
svarsområde og oppgaver. Personellet ved helsestasjo-
nen for ungdom har et medansvar for å utvikle samar-
beidsformer slik at de ulike yrkesgruppene utfyller
hverandre og bruker ressursene hensiktsmessig. Felles
språk og virkelighetsforståelse er viktige forutsetninger
for godt samarbeid (SHD 2003). 
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Det er nødvendig å innarbeide rutiner for brukermed-
virkning, taushetsplikt og informert samtykke.  En an-
nen lederoppgave er å vurdere hensiktsmessige måter å
gjennomføre organisering av tjenesten på.  Dette med
tanke på å tilrettelegge tilbudet som en integrert del av
en helhetlig tjeneste til ungdom.  Helsestasjonen kan
gjennom å utvikle den tverrfaglige kompetansen bli et
kraftsenter for ungdom og helse i kommunen (SHD
2003).

Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsmetode hvor flere
yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser
for å nå felles mål (Glavin og Erdal 2000). Foruten lege
og helsesøster kan andre fagpersoner med kompetanse,
interesse og erfaring bidra til å styrke den tverrfaglige
kompetansen i helsestasjon for ungdom, for eksempel
psykolog, jordmor, fysioterapeut og sosionom.  Vår hel-
sestasjon har hatt en økende andel av henvendelser som
omhandler psykososiale forhold og behov for samtaler.
På bakgrunn av dette ble ”Psykhjelpa” etablert på hel-
sestasjonen i 2003, hvor psykologstudenter med veiled-
ning fra pedagogisk psykologisk tjeneste bidrar med
psykologisk rådgivning.  

Som leder av helsestasjonen, er det nødvendig å tilse at
det foreligger en felles oppfatning av ansvars- og opp-
gavefordeling, samt kunnskaper om organisering og
innhold i tjenesten. Det er årlig utskiftning av persona-
let på studenter engasjeres i virksomheten; medisiner-
studenter med legelisens og hovedfagsstudenter i
psykologi. En utfordring for leder, blir da den relativt
store ”turnover” av ansatte på helsestasjonen. En lege og
to helsesøstre utgjør den faste stammen av personalet.
Ved oppsetting av arbeidslister, er det viktig at det all-
tid er en erfaren som arbeider med en mindre erfaren an-
satt på helsestasjonen. Nytt personell går sammen med
en erfaren før de kan arbeide selvstendig.  Dette kan
være ressurskrevende og virke noe ustabilt på tjeneste-
tilbudet.  Det er samtidig en unik sjanse for studenter å
få praksis i et forebyggende lavterskeltilbud.  På sikt vil
det gagne unge i møte med nyutdannede leger og
psykologer som har fått en bedre kjennskap til mål-
gruppen.  

Utadrettet arbeid
Helsestasjon for ungdom samarbeider med forskjellige
yrkesgrupper og på flere nivåer, også utenfor helsesta-
sjonen og ungdomshuset.  Et etablert samarbeid mellom
ulike instanser som arbeider med ungdom vil skape
kvalitet og sikre standard på hjelpen ungdommene blir
tilbudt, blant annet ved å bidra til at tiltak settes inn på
tidlig tidspunkt. Gode resultater innen tverrfaglig sam-
arbeid henger i stor grad sammen med om samarbeidet
er formalisert og hvorvidt det er laget avtaler, regler og
rutiner for samarbeidet.  

Samarbeid kan skje internt i kommunen med blant an-
net sosialkontor, barneverntjenesten, barnevernsvak-
ten, utekontakt, PPT, kommunale habiliteringsteam,
psykolog, psykiatrisk sykepleie, fastlege og fysiotera-
peut. Andre samarbeidspartnere kan være fra spesialis-

thelsetjenesten som gynekologisk avdeling, mikrobiolo-
gisk avdeling, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatris-
ke ungdomsteam, familievernkontor og ulike frivillige
organisasjoner.  Helsestasjonen har faste møter med
Universitetet i Tromsø i forbindelse med Psykhjelpa.
Det er likevel samarbeidet med skolehelsetjenesten og
alle ungdomsskoler i kommunen som utgjør størstepar-
ten av samarbeidet utenfor helsestasjonen.  For leder
krever det nøye planlegging av 10.klassebesøkene til
helsestasjonen gjennom året.  Dette planleggingsarbei-
det må være ferdig før skolestart i august slik at skolene
får anledning til å føre det inn i sine planer.  Det samme
for helsesøster på tilhørende ungdomsskoler som følger
klassene ved besøket og har gruppeundervisning i sex
og samliv.   

Helsestasjonen samarbeider mye med ansatte og ung-
dom i ungdomshuset Tvibit. Det er felles prosjekter som
for eksempel for hybelungdom, forebygging av seksu-
elt overførbare sykdommer; ”Chlamydiaprosjektet”,
filmprosjekt, utarbeiding av websider og informasjon i
aviser og blader som skal ut til unge i kommunen. Like-
så samarbeider helsestasjonen med Sosialmedisinsk
senter, en institusjon som også har mange unge som hen-
vender seg for hjelp og bistand spesielt i forhold til sek-
suelt overførbare sykdommer.  Her er mange og felles
innsatsområder som planlegges. Det er i tillegg viktig å
inneha noenlunde samme praksis i forhold til ungdom
med hensyn til prevensjon og testing.

Planarbeid
Plan for helsestasjon for ungdom blir først effektiv når
den knyttes til det kommunale plan- og budsjettsyste-
met, for eksempel som delplan i sektorplan for helse- og
sosialtjenesten (SHD 2003). I tillegg kan virksomhets-
planer, handlingsplaner eller planer for enkelte innsats-
områder vurderes utarbeidet. Et enkelt innsatsområde
kan for eksempel være det å skape et tilbud til gutter el-
ler å starte en kampanje hvor det legges vekt på økt kon-
dombruk for å forebygge seksuelt overførbare sykdom-
mer.

Planarbeid er en lederoppgave for leder av helsestasjon
for ungdom, men i planarbeidet er selve prosessen vik-
tig for å sikre at alle involverte deltar og opplever et eier-
forhold til planene som utarbeides.  Det skaper direkte
engasjement og forpliktelse i oppfølging av planen. Et
godt planarbeid for helsestasjon for ungdom kan bidra
til å (jfr. krav til internkontroll) 
– kartlegge behov og utviklingstrekk ved tjenesten
– klargjøre mål, arbeidsoppgaver og prioriteringer
– styrke fagutviklingen, kvalitetssikring og evaluering

av tjenesten
– gjøre virksomheten kjent og forståelig også for admi-

nistrativt og politisk ansvarlige
– styre den kommunale virksomheten rasjonelt
– avdekke ressursbehov

En plan som avdekker forhold/behov eller et innsats-
område, kan ende med søknad på prosjektmidler fra for-
skjellige instanser til å dekke dette behovet eller bedre
tilbudet innenfor helsestasjonen.  Leder for helsestasjo-
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nen kan søke på midler over forskjellige statlige hand-
lingsplaner og må rapportere bruk av disse midlene
innenfor fristene. Det er nødvendig for leder å være godt
orientert om hvor det er aktuelt å søke og til å kjenne til
fristene for søknadene. En grundig søknad kan gi grunn-
lag for ekstramuligheter for driftsmidler til helsestasjo-
nen som kommer godt med i trange kommunebudsjett.

Dokumentasjon
Dokumentasjon i helsestasjon for ungdom har flere hen-
sikter: journalføring av helsedata, overvåkning av ung-
doms helsetilstand og innsamle data om tjenestepro-
duksjonen. Det rettslige grunnlaget for dokumentasjon
av virksomheten og dokumentasjon i journal følger
samme regelverk som for øvrig i helsestasjons og skole-
helsetjenesten. Helsestasjonen i Tromsø har innført elek-
tronisk datajournal Win Med fra sommeren 2003.  Det
kjøres regelmessig ”back-up” av datajournalene på Cd-
diskett.  Før innføringen av datajournal, ble papirjour-
nal nyttet.  Det kjøres ut årlig statistikk over besøkstall,
besøksgrunn, og tematyper som tas opp i forbindelse
med årsmeldingen.  På denne bakgrunn skriver leder en
rapport av ungdoms helsetilstand slik helsestasjonen
har møtt den.  Dette taes med til kommunens samlede
årsmelding.  Statistikken fungerer også som innsamling
av data om tjenesteproduksjonen på helsestasjon for
ungdom, Tvibit. Det nedtegnes antall studenter som be-
søker helsestasjonen, 10. klassebesøk, hospiterings be-
søk, prosjektarbeid med ungdom, samarbeidsmøter og
all viktig aktivitet for å gi et fullstendig bilde av virk-
somheten.

Sikre fagkompetansen
Personell i helsestasjon for ungdom skal utføre sitt ar-
beid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og om-
sorgsfull hjelp som forventes ut fra den enkeltes kvalifi-
kasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig (jfr
helsepersonelloven). En sentral kjernekompetanse i ar-
beid med ungdom er å ha kunnskaper om og beherske
det karakteristiske ved aldersperioden 10-20 år: psyko-
logisk utvikling, pubertets- og kroppsutvikling, behovet
for frigjøring og selvstendighet, eksperimenterende at-
ferd, risiko- og problematferd, somatiske sykdomstil-
stander, seksualitet, psykiske problemer, kronisk syk-
dom og funksjonshemming og om ungdom, samfunn og
helse. Personalet må også kunne vurdere når ungdom
må henvises til annen spesifikk kompetanse.  I arbeid
med ungdom er det dessuten nødvendig at personellet
innehar kommunikasjonsferdigheter, har forståelse for
ungdoms behov for konfidensialitet, og ivaretar den
umiddelbare tillit som unge har overfor helsestasjon for
ungdom.

I arbeidet må fagpersonalet innrette seg etter sine fagli-
ge kvalifikasjoner og kunne henvise videre til rett hjel-
peinstans når det er nødvendig. Personellet må utføre
sin virksomhet i henhold til kunnskapsbasert praksis,
gjeldende retningslinjer og veiledninger. Summen av de
enkelte fagpersonenes kompetanse kan være avgjø-
rende for om ungdommen faktisk opplever å få støtte og
hjelp. 
Det er en leders oppgave å tilse at personalet har mu-

ligheter til å styrke sin kompetanse innenfor feltet.  Det
kan være mange måter å gjøre dette på.  Erfaring viser
at faglig veiledning kan bedre arbeidssituasjonen, hin-
dre gjennomtrekk i stillingene og forebygge utbrenthet,
og samtidig bedre kvalitet på tjenestene (Statens helse-
tilsyn 1998). Hospitering kan øke kunnskaper om andre
fagpersoners ansvars- og arbeidsområde og fagfelt. Å
følge arbeidsdagen til noen innenfor samme fagområde
kan gi nye ideer, kunnskaper og erfaringer som kan bru-
kes i egen virksomhet. Som leder bør det tilrettelegges
for at ansatte kan få tatt utdanning og delta i kursvirk-
somhet for å øke kompetansen. Fagmøter skal leder sør-
ge for å avholde jevnlig.  

Strukturert samarbeid med helsesøstre i videregående
skole er hos oss et forum for faglige drøftinger og ut-
veksling av kunnskaper om hverandres tjenester som vil
være en god basis for økt samarbeid og utnyttelse av
hverandres kompetanse. Siste år gikk helsesøstre i
videregående skole sammen med helsestasjon for ung-
dom inn for et konkret tiltak til russen; tilstedeværelse
ved russedåpen natt til 1. mai. Det ble så godt mottatt at
helsesøstrene ble fjorårets æresruss i Tromsø. 

Bekjentgjøring av tilbudet
Leder av helsestasjonen hadde ved oppstart av helse-
stasjonen i Tromsø, et arbeid med å bekjentgjøre det nye
tilbudet.  Det ble brukt informasjonskampanjer i form av
plakater, mediaoppslag og kinoreklame.  I tillegg vet vi
at ”jungeltelegrafen” den viktigste informasjonskilde
for ungdom (Berthinussen 2002).  Det betyr at relasjo-
nene mellom ungdom og andres erfaringer med helse-
stasjonen, er av sentral betydning. Ungdom overtar den
enes erfaring som igjen blir til den andres forventning.
Kunnskapen om at helsepersonell er til å stole på og at
de innehar en faglig kompetanse som de kan nyttegjøre
seg, hjelper på viljen til å søke hjelp innefor tilbudet.
Gode og positive møter gir insentiv til å vende tilbake
om nye helsebehov vil dukke opp, og den tilliten som er
oppnådd i dette møtet vil så få betydning for andre nære
venner i ungdomsmiljøet. 

Helsesøstre Nr. 1 – 2005

18

T E M A :  L e d e l s e

Æresruss i Tromsø 2004.



Det må foreligge visittkort og plakatoppslag rundt om
på skoler for å vise til åpningstider og si noe om hva de
kan få hjelp til.  Jenter snakker mer med hverandre og
benytter tilbudet langt mer enn gutter.  Det samme gjel-
der for skolehelsetjenesten (Engfeldt 2003).  Ved utfor-
ming av plakater og visittkort må ledelsen på helsesta-
sjonen være bevisst på kjønnsforskjellen, også i utfor-
ming av brosjyrer (Berthinussen 2003). Det er fortsatt en
utfordring å vektlegge informasjonsarbeidet ved helse-
stasjonen for ungdom kjent blant gutter, foreldre, lærere
og andre viktige samarbeidspartnere (Hagelskjær 2004).
En måte å gjøre dette på er å være tilstede på arenaer
hvor tilbudet kan presenteres og offentliggjøres.  Det
innebærer for leder av helsestasjonen å bruke tid på å
møte i fagfora, på kurs, tilgjengelig for media, i skole-
klasser og foreldremøter for å si noe om virksomheten
på helsestasjonen. 

En ny tjeneste krever en noe høy profil før den blir all-
ment kjent.   Blant annet har media og presse ofte spørs-
mål som de ønsker kommentarer på av leder på helse-
stasjonen. Selv om dette er en god informasjonskilde
omkring helsestasjonsdriften, må en være varsom å ikke
bli brukt i medias behov for sensasjonsoppslag og pro-
filering av unge som en problemgruppe med proble-
matferd.  

Avslutning
Innlegget har som mål å si noe om hva ledelse av en hel-
sestasjon for ungdom kan innebære.  Det dreier seg om
faglig forsvarlighet, planarbeid, dokumentasjon, sikring
av kompetansen, samarbeidsrutiner, prosjektsøknader
og utarbeiding av skriftlige prosedyrer.  Det handler
ikke minst om å sikre at helsefremmende og forebyg-
gende strategier bygger på kunnskapsbasert praksis og
på prinsipper om medvirkning og likeverd i møtet med
unge.  

Det spesielle ved ledelse av helsestasjon for ungdom, er
vanskeligheten med daglige uformelle møter og faglige
prat personell og ledelse i mellom.  Helsestasjonen er
kveldsåpen med personell som arbeider som team to og
to. Fagmøter blir desto viktigere for å få samsnakket om
innhold, rutiner og vår praksis.  Med studenter og med
leger som har sin fastlege-praksis, kan det være vanske-
lig på dagtid.  Av andre særtrekk ved en helsestasjon for
ungdom, er fraværet av sekretær.  Dette kan gjelde spe-
sielt for en helsestasjon som drives i et ungdomshus og
ikke i helsestasjonslokalene for sped- og småbarn.  Det
innebærer at alt av telefoner, varebestillinger, post, ar-
kivering, timebestillinger, innskriv av prøvesvar og så
videre må gjøres av fagpersonellet før, under og etter
mottak av ungdom på helsestasjonen. 

Helsestasjonen har blitt ”stor” fra å være en virksomhet
med to kveldsåpne dager i uka med en fast helsesøster
og to medisinerstudenter, til dagens aktivitet med hele
elleve personer involvert på fire åpningsdager i uka. Be-
søkstallene ligger på ca. 60-70 pr. uke, totalt dette året
2430. I tillegg kommer klassebesøkene og møtevirk-
somhet i forbindelse med driften.  Som nevnt innled-
ningsvis, var lederressursen på helsestasjonen delt

mellom å være helsesøster i videregående skole og fag-
utviklingsoppgaver.  Arbeidsoppgavene for leder på en
helsestasjon for unge er mange, og selv med økt leder-
ressurs er det fortsatt mye arbeid og oppgaver som kre-
ver en nærmest full tids leder av helsestasjonen. Det vik-
tigste for vår helsestasjon nå, er å gjøre ferdig en god me-
todebok som sikrer kvaliteten på virksomheten. 

Avslutningsvis vil jeg bekrefte behovet for en helsesta-
sjon for ungdom i kommunene, som ikke kan erstatte
skolehelsetjenesten i ungdomsskoler og videregående
skoler, men være et supplement til denne.  Sammen med
skolehelsetjenesten kan helsestasjonen utgjøre en kom-
petanse og ressurssenter for informasjon og kunnskap
på ungdoms helse.  Helsestasjonen har gode muligheter
for å fange opp og gi støtte til ungdom som tar kontakt
med helsestasjonen. Det har en godt utbygd skolehelse-
tjeneste også.  Grunnlag for helsen senere i livet og va-
nemønstrene for videre god eller dårlig helseutvikling
legges i disse årene. Positive møter som styrker ungdom
til mestring vil være et godt folkehelsearbeid (Engfeldt
2003). Bruk av psykologisk empowerment prinsipper
innebærer støtte og styrking i forhold til å kunne påvir-
ke egen livssituasjon. Økt mestringsevne hos unge er en
god investering og viktig ressurs for den framtidige
helsen (Klepp et al.1997). 

Ungdom viser gjennom oppmøte på helsestasjonen at de
tar ansvar for egen helse når de har et helsebehov. Men
en av hovedbetingelsene for at de vil bruke helsestasjo-
nen, er respekt for deres behov for konfidensialitet.
Unge synes å trenge tid til å bli kjent med helsepersonell
før en tar opp litt vanskeligere forhold. Det tar tid å byg-
ge opp et tillitsforhold, og unge må oppleve at helse-
personell er ekte og oppriktig interessert i dem og deres
spesielle situasjon før de kan oppleve trygghet. På den
ene siden skal det være trygt og vennskaplig, men på
den andre siden må forholdet mellom unge og fagper-
sonell ikke bli for nært slik at det profesjonelle for-
svinner. Følelsen av likeverdighet og gjensidighet kan få
unge til å klare å åpne seg også for vanskelige ting. Det
innebærer at helsepersonell må være villig til å avgi noe
av den tradisjonelle makt som ligger i konsultasjonen og
utvikle videre tro på at ungdom har evne til gode helse-
valg for seg selv. Denne rollen til helsepersonell krever
også trygge personer med tro på seg selv som fagfolk,
noe som igjen vil reflektere trygghet i møtet med unge
mennesker. Rollen som leder vil fortsatt gi mange og nye
utfordringer i dette nye helsetilbudet som helsestasjon
for ungdom er.
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Tromsø: 
Pakking av kon-

domer for en
kampanjeuke
«Kjærlighets-
uken» rundt 

Valentines dag
2005.

SITAT:
”Ledere må satse på åpenhet og ikke være redd konflikter.
Jeg tror på konflikters positive betydning. Det er verdifullt at ledere tåler konflikter i stedet for å være redd
dem. Dårlige kompromisser er et større problem. Det er viktig at konflikter kommer ut. De skaper debatt
som gir større innsikt og betydelig større fart i omstillingsprosessen.”

Einar Førde
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ledende helsesøster
Oddveig Nymo Dalbakk
Skånland kommune

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

Jeg er ledende helsesøster i Skånland kommune. Kom-
munen er sørligste kommune i Troms fylke, og har i
underkant av 3000 innbyggere. Kommunen ligger for-
holdsvis sentralt i forhold til byene Harstad og Narvik.
Den nære geografi med Evenes og Tjeldsund kommu-
ner i Nordland gjør at vi har et nært samarbeid kom-
munene i mellom. Dette gjelder også helsesøstertjenes-
ten. Disse tre kommuner benevnes ETS kommunene
(første bokstav i kommunenavnet) I disse dager er det
satt ned et utvalg for blandt annet å se på felles helse-
søstertjeneste i ETS.

Det ble i 2001 besluttet en omorganisering til to-leder
nivå. Omorganiseringen førte til 17 driftsenheter som
alle er direkte underlagt Rådmannsnivået. En av drifts-
enhetene er ” Forebyggende helse” med ledende helse-
søster som driftsleder. ”Forebyggende helse” består av
helsesøstertjeneste, kommunal fysioterapitjeneste og
jordmortjeneste.

I en tid med forandring, usikkerhet og knappe ressur-
ser, har leder en viktig oppgave knyttet til holdninger;
nemlig det å skape god kultur på arbeidsplassen. Den-
ne kulturen viser både hvordan vi behandler hverandre,
og hvordan vi møter våre brukere. Det handler om å
gjenspeile raushet overfor andres vurderinger og gjer-
ninger. Som mellomleder oppstår det stadig situasjoner
hvor man kan kommer i faglig konflikt med sine over-
ordnete. Hvor skal da lojaliteten ligge?  Da er åpne kom-
munikasjonslinjer både oppover og nedover i organisa-
sjonen viktig.

Begrepet ledelse kan være vanskelig å definere presist.
For meg handler ledelse i stor grad om forhold knyttet
til mellommenneskelige relasjoner. Det er av betydning
at en har en felles forståelse av hva ledelse innebærer for
vår organisasjon, og dette kan sikres ved at en sammen
definerer hva ledelse er. Slik jeg ser det har jeg som le-
der ansvar for at tre sider ved ledelse blir ivaretatt og
fungerer, den faglige delen, den administrative delen,
og ikke minst den mellommenneskelige siden.  

Som leder er jeg ansvarlig for at det legges til rette for
utøvelse av godt faglig arbeid av alle medarbeidere. Det
samme kan sies om den administrative delen. Som leder

er jeg pålagt en del administrative oppgaver, og leders
ansvar er også å påse at administrative oppgaver utfø-
res på en god måte. Det tredje området den mellom-
menneskelige siden av ledelsesarbeidet er for meg den
viktigste delen i mitt lederskap. Her handler det ikke om
saker og noe, men om noen, og relasjon mellom men-
nesker. Ledelse er kommunikasjon mellom meg som le-
der og mine medarbeidere. Vi skal i fellesskap utvikle
mål og strategier for tjenesten utfra gjeldende lover og
krav. Å utøve lederrollen er også å utøve omsorg slik at
disse mål nås med at faglig og personlig utvikling opp-
muntres. Kvaliteten på tjenesten vi leverer er avhengig
av personalets dyktighet, innsats, holdning og trivsel.
Lederrollen innebærer å legge til rette for at medarbei-
derne skal trives, og med det skape vi – følelse og en
holdning knyttet til at vi sammen skal trekke lasset.

For å lykkes som leder er det nødvendig å erkjenne sin
lederrolle både for seg selv og sine medarbeidere. Men
det er også viktig for alle i organisasjonen å erkjenne at
ledelse ikke bare er lederens oppgave og ansvar. I kom-
munikasjonsprosessen mellom leder og medarbeider er
begge vekselvis ”sender” og ”mottaker”, og har et an-
svar for hvordan denne utvikler seg. Leder har selvføl-
gelig det største ansvaret for ledelse, knyttet til leder-
stillingen.  Men måten medarbeideren tar imot og re-
sponderer på lederens ledelsesadferd, er en del av pro-
sessen ved ledelse som også er medarbeiderens ansvar.
Det blir derfor viktig å få forståelse for dette hos alle i or-
ganisasjonen. Selv om utfordringene er store og ressur-
sene knappe så handler ledelse for meg om hvordan vi
har det på arbeidsplassen. Det må kunne være like mye
rom for spøk og latter som for kritikk. Som leder ønsker
jeg at vi alle har en god følelse når vi møter på arbeid om
morgenen. 
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«Glimt» utgitt av Dansk Sygeplejeråd 1988.
Digte om sundhedspleje av de to sundhedsplejersker
Ina Kristensen Borup og Jane Simonsen.

Ansvar
Børnene er forældrenes ansvar
Vi kender det så godt
Bekræfter dem i det
når de er usikre
Smider det i hovedet
på dem
når vi er usikre
Fremtiden bliver børnenes ansvar
Lad os sammen
vise børnene
hvad ansvar også kan være

Ina

Tanker om ledelse



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
May-Lis Snarby, 
ledende helsesøster, Tromsø
kommune

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

Jeg hadde jobbet i ca. 20 år som helsesøster, hvorav de
fem siste årene som ledende helseøster, da jeg meldte
meg på KLOK-studiet (Kommunal læring, omstilling og
kompetanseutvikling) ved Universitet i Tromsø. Dette
var et tilpasset studium for ledere i Tromsø kommune,
en kommune som på daværende tidspunkt var inne i en
stor og omfattende omorganiseringsprosess, og som i
denne forbindelse ønsket å etterutdanne omstillingsvil-
lige ledere. 

I en av eksamensoppgavebesvarelsene skulle vi bruke
teoretiske antakelser knyttet til hva som kan skje når re-
form- og endringsideer innføres og søkes omgjort til
praksis i en bestemt virksomhet. Teori- og begrepsram-
mer innenfor organisasjonsteorien, beskrevet hos Røvik
(1998) ble brukt for å belyse innføringen av ”Samspill-
metoden DIALOG” i helsesøstertjenesten innenfor hel-
sestasjonsvirksomheten, en virksomhet hvor jeg selv
både var en administrativ og faglig leder (20% av stil-
lingen) og en alminnelig utøvende helsesøster (80 % av
stillingen). I det følgende vil jeg beskrive hvordan den-
ne fagutviklings- og endringsprosessen ble planlagt,
søkt innført, og hvordan det faktisk gikk.

Samspillmetoden ”DIALOG”
I forbindelse med innføringen av det statlig initierte
”Foreldreveiledningsprogrammet” (Barne- og familie-
departementet og Sosial- og helsedepartementet, 1995)
var det mange nyorienteringer blant helsesøstre med
tanke på tilnærminger og arbeidsmåter innenfor helse-
stasjonsvirksomheten. Foreldreveiledningsprogram-
mets målsetting var å støtte og styrke foreldre i deres rol-
le som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn,
og hvor helsestasjonene var en sentral arena, og helse-
stasjonspersonellet var viktige aktører. På helsestasjo-

nene skulle det være rom og tid til foreldre, slik at de
kunne få drøfte foreldrerollen og barns adferd med kva-
lifisert personale og med andre foreldre. Det ble utar-
beidet mye nytt materiell for helsestasjonene, videofil-
mer, hefter og brosjyrer, og med fokus på metoder og ar-
beidsmåter for helsepersonell i deres møte med foreldre
som kom til rutinemessige konsultasjoner sammen med
sine sped- og småbarn. 

I Tromsø kommune ble det i 1996 besluttet å kjøpe et
opplæringsprogram for helsesøstre, et program som ble
formidlet og solgt av en privat aktør, et opplæringspro-
gram med tittelen ”Samspillmetoden DIALOG”  (Hvi-
ding ). Dekning av utgiftene til opplæringen ble tatt av
psykiatrimidler som for første gang ble bevilget til kom-
munene.

Opplæringsprogrammet var relativt omfattende og
hadde til hensikt å forberede helsesøstrene best mulig til
å holde kurs for foreldre, og da med den målsetting å
kunne bevisstgjøre foreldrene om de sider ved foreldre-
barn-samspillet som er av særlig betydning når det gjel-
der å fremme barnets positive utvikling.  Alle helsesøs-
trene ansatt i kommunen på daværende tidspunkt del-
tok i opplæringen. 

I ”Samspillmetoden DIALOG”  understrekes sju prin-
sipper som det er særlig grunn til å fokusere på i forel-
dres samhandling med barnet, og det er å
1) Vise at du er glad i barnet
2) Justere deg til barnet
3) Snakke hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt

av
4) Gi ros
5) Ha en felles fokusering
6) Gi mening til barnets opplevelser
7) Sette grenser på en positiv måte.

Det første trinnet i opplæringen av helsesøstrene var en
innføring i generelle prinsipper for å utdanne seg som
denne type foreldreveileder, mens det andre trinnet var
direkte rettet på den enkelte helsesøster sin praktisering
av ”Samspillmetoden DIALOG” i utøvelsen av egen hel-
sesøstertjeneste og i møter med brukerne. Opplegget for
et foreldrekurs består i tilsammen seks treff, hvorav tre
individuelle og tre gruppetreff.  De sju prinsippene blir
introdusert etter en viss plan, det brukes videovignetter,
musikk og ved kurset skal det legges stor vekt på å bru-
ke gode pedagogiske prinsipper i formidlingen av stof-
fet. Forutsetningene er videre at foreldrene gjør en del
”hjemmeoppgaver” i forholdet til sine egne barn, for slik
å forsterke bevisstgjøringen av prinsippene.

Ledelse av en fagutviklings- og
endringsprosess i helsestasjons-

arbeidet – og hvordan det gikk
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Siktemålet var at alle helsesøstrene ved alle helsestasjo-
nene i kommunen, etter endt opplæringsprogram kun-
ne implementere ”oppskriften” ved de rutinemessige
konsultasjoner. De statlige faglige retningslinjer legger
og føringer om en metode for å  ta opp tidlig samspill
med foreldrene (Statens helsetilsyn 1998).

Implementering – den aller første tiden
Som administrativ og faglig leder ved aktuelle helsesta-
sjon vil jeg beskrive meg selv som en ivrig og engasjert
pådriver for å ta i bruk denne nye metodikken i helse-
stasjonsarbeidet. Nå skulle alt ligge vel til rette for en im-
plementering ved vår helsestasjon. Iveren for å starte
opp var ikke like stor hos alle. Jeg må vel si at flertallet
ville vente til metoden var prøvd ut av oss som var iv-
rigst til å starte opp.  Man kan si at innføringen av ”Sam-
spillmetoden DIALOG” ved aktuelle helsestasjon bar
preg av det som betegnes som rask tilkobling (Røvik
1998).
Det hevdes at en bestemt organisasjonsoppskrift raskt
kan bli ”installert” i de fleste organisasjoner. Det mo-
derne konseptet fremstilles ofte som en samlet ”pakke”,
og trenger ikke så mye intern bearbeiding og tilpasning
før det kan tas i bruk.

Retningslinjene fra opplæringsprogrammet vi hadde
gjennomført utgjorde en oppskrift som nå skulle etter-
følges og gjennomføres i en konkret og etablert praksis,
og sammen med en av mine kollegaer startet vi med å
implementere det nye opplegget inn i de vanlige kon-
sultasjonene.  Vi startet med gruppetreff ved 3, 5 og 8
mnd., individuelle treff ved 4 og 6 mnd. og ved 1 år.  De
første 15 minuttene i gruppekonsultasjonene ble satt av
til en gjennomgang av de vanlige ting med barnet for å
rydde feltet før vi gikk i gang med  ”Dialog”. 
Vi erfarte etter kort tid at implementeringen ikke ble så
positiv som vi hadde tenkt. Vi brukte forholdsvis mye
tid til forberedelser og etterarbeid, samtidig som kon-
sultasjonene tok lang tid.  De individuelle konsultasjo-
nene varte 1 time, mens gruppekonsultasjonene varte 2
timer.  
Foreldrene som deltok  i dette første opplegget var po-
sitive til å være med, men syntes det var noe tidkre-
vende. 

Implementering – etter hvert som tiden gikk
Etter hvert som tiden med vår implementering skred
frem var det røster i kollegiet som blant annet hevdet at
dette nye konseptet syntes å gå ut over mange av de an-
dre viktige og relevante tema som foreldre er opptatt av,
og som også helsesøstrene syntes det var viktig å snak-
ke om i konsultasjonene. Det var tema som amming og
eventuelle ammeproblemer, søvn, hvile og aktivitet hos
barnet, og eventuelle søvnproblemer, blant annet. Også
dette at opplegget med ”Samspillmetoden DIALOG”
ble for tidkrevende, samt at flere syntes de hadde erfa-
ringer med andre måter å ta opp temaet samspill mellom
foreldre og barn på, måter som var likeså faglig tilfreds-
stillende som dette nye. Alt dette gjorde at det nye kon-
septet, slik det forelå fra starten av, på en måte ble av-
vist. Det ble en type vegring mot å forlate det en var kjent
og fortrolig med, og som det fantes mye erfaring på. Det

kjente og fortrolige var for øvrig også i samsvar med
krav som stilles om faglig forsvarlig helsesøstertjeneste
(Statens helsetilsyn 1998), og det var således saklig-fag-
lig gode begrunnelser for å kunne gjøre arbeidet på den-
ne måten.  

I denne sammenheng ble det relevant å undersøke nær-
mere hva som skjedde i dette stadiet av implemente-
ringsfasen, og de organisasjonsteoretiske begrepene fra-
støting og frikobling  (Røvik 1998) ble aktualisert. Det
hevdes om avvisning eller frastøting at dette er en me-
kanisme som innbefatter folks generelle motstandsdyk-
tighet overfor raske og omfattende endringer (jf den ras-
ke tilkoblingen). Helsesøstrene hadde jo også allerede et
brukbart, og faglig forsvarlig repertoar av erfaringsba-
serte oppskrifter som fungerte tilfredsstillende. I helse-
stasjonsarbeidet var ikke helsesøstrene avhengige av å
benytte ”Samspillmetoden DIALOG”, det var faktisk
greit nok å utføre konsultasjonsarbeidet slik man var
vant til. Helsesøstrene ”koblet seg” ganske enkelt ”fri”
fra det nye konseptet, fordi det passet ikke godt nok inn
i forhold til helsestasjonskonsultasjonenes mål og me-
ning. Røvik (1998) hevder at organisasjoner kan opple-
ve press fra institusjonelle omgivelser om å ta i bruk tids-
riktige og legitime oppskrifter, og at yrkesutøverne på
den ene siden ønsker å jobbe effektivt ved å holde fast
med godt innarbeidede erfaringsbaserte løsninger, sam-
tidig som de på den annen side også er innforstått med
å kunne ta opp i seg ideer/oppskrifter som oppfattes
som moderne og som antas å gi organisasjonen legiti-
mitet (som moderne og tidsriktig). Det var nok også et
visst press fra øverste ledernivå om å ta i bruk det nye
konseptet, i og med at man blant annet hadde brukt mye
tid og penger på å utdanne alle helsesøstrene til forel-
dreveiledere etter nevnte metode. 
Etter hvert opprettet vi et ”Dialogforum”  blant helse-
søstrene, og hvor det her ble belyst og drøftet hvordan
vi best kunne tilpasse ”Samspillmetoden DIALOG” til
den ivaretakelsen av helsestasjonsprogrammet som hel-
sesøstrene allerede var vant til. Vi strevde med dette do-
ble opplegget og det ble vanskelig å holde oppe entusi-
asmen.
Vi så at dersom samspillsmetoden ”Dialog” skulle im-
plementers i de eksisterende konsultasjonene, så burde
vi gjøre det på en annen måte.

Implementering – Oversettelse, delvis imite-
ring og kombinering
I forhold til det teoretiske rammeverk og de begrep som
Røvik (1998) redegjør for, så hevder han at både rask til-
kobling, frastøting og frikobling vil kunne forekomme,
men at det kanskje likevel ikke er noen av disse tre me-
kanismene som er helt typiske for det som faktisk skjer
i en praksissammenheng. Som to alternativer trekker
han  frem henholdsvis  virusteorien og oversettelseste-
orien, et samlet teoribilde hvor jeg synes jeg kjenner
igjen en del ting som har skjedd i forhold til innføring-
en av DIALOG-konseptet. Dette at en reformidè kan ha
lang ”inkubasjonstid” før den slår ut, ser jeg i forhold til
det faktum at det i helsesøstergruppen i en periode var
mye samtale om, men lite praktisk iverksetting. Jeg ser
også at det etter en tid skjedde en kobling mellom idè og
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praksis, og da med små skritt og tilpassing. Vi så at som
Røvik sier, så er ikke en frikobling noe permanent, men
snarere midlertidig. Aller best kjenner jeg meg derfor
igjen når det gjelder betegnelsen oversettelse, og her vil
jeg mer konkret fortelle om det som skjedde ved innfø-
ringen av Samspillsmetoden  ”Dialog” på helsestasjo-
nen. Røvik sier at reformideer gjør noe med oss og over-
settelsen blir at vi gjør noe med ideen, det skjer en etter-
diktning.

Det første som skjedde etter at vi så at det fulle konsep-
tet ble for tidkrevende i konsultasjonene på helsestasjo-
nen, ble at vi prøvde ut en kortversjon av ”Samspillme-
toden DIALOG”. Sigrid Hviding var i Tromsø å intro-
duserte en kortere og kanskje mer egnet versjon som
skulle være mulig å bruke i konsultasjonene uten at det
ble for tidkrevende. I stedet for 6 treff, som i den ”fulle”
modellen, ble det fire treff, hvor det ble tre gruppetreff
og et individuelt treff.
Her tilpasset vi det nye til det gamle, og skapte en såkalt
”Tromsømodell”, hvor vi satte inn ”Samspillmetoden
DIALOG”  i de konsultasjonene som vi mente var mest
hensiktsmessige; Gruppetreff ved 4, 6 og 8 mnd., indi-
viduelt  treff ved 5 mnd.  Til hver konsultasjon hadde vi
laget egne hjelpeark som på et vis tok for seg konsulta-
sjonen skritt for skritt. 

Erfaringer var at også kortversjonen av ”Samspillsme-
toden Dialog” var krevende på flere måter, både tids-
messig og i samhandlingen mellom foreldrene og oss. Vi
merket at det på et vis ble mye terping på prinsippene,
og at flere foreldre meldte seg ut ved å vise lite interes-
se. De var mest opptatt av her og nå i det som skjedde
med barnet. De syntes flere av prinsippene var selvføl-
gelige, de hadde ikke følt noen problematikk på krop-
pen i forhold til samspillet/samhandlingen med det lil-
le barnet o.s.v.  Dette kom fram i en del evalueringer vi
fikk svar på.  En vesentlig faktor var nok også det at ble
for lang tid mellom treffene til at vi fikk i gang en pro-
sess hos foreldrene. Jeg har ikke oversikt over hvor
mange helsesøstre som prøvde ut kortversjonen, men
den var i bruk i et par år i denne opprinnelige formen.

Etter hvert som tiden har gått, har det skjedd det som
Røvik (1998) betegner som delvis imitering og kombi-
nering, det vil si at vi har tatt ut biter av konseptet og latt
resten være. På vår helsestasjon kaller vi ikke konseptet
for ”Samspillsmetoden DIALOG” lenger. Vi tok etter en
tid i bruk heftet ”Åtte temaer for godt samspill” fra for-
eldreveiledningsmateriellet, da flere av helsesøstrene
syntes denne hadde en bedre utforming og utseende enn
”DIALOG’s”.
Gruppekonsultasjonene ble lagt opp med bestemte te-
maer hver gang, og samspillstemaene utgjør en viktig
del av det.  Foreldrene får nyte godt av den opplæring-
en og erfaringen vi har fra ”DIALOG”,  de får utveksle
synspunkter med hverandre samtidig som de blir pre-
sentert for de ulike temaene, men vi har kombinert ved
at vi har slått sammen det ”gamle” med den nye ideen.

Avsluttende kommentarer

I 1998 fastsatte Statens helsetilsyn ”Veileder for helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten”, faglige retningslinjer
som legger føringer for innholdet i konsultasjonene på
helsestasjonen. Her vektlegges å bruke metoder for å in-
trodusere tidlig samspill med spedbarnet i de rutine-
messige konsultasjonene. Ved vår helsestasjon synes vi
at vi har tilpasset reformideen til disse kravene; vi har
beholdt mye av det verdifulle i dialogkonseptet, samti-
dig som vi benytter noe av materiellet som ble utarbei-
det som del av det statlige foreldreveiledningsprogram-
met. Vi har videre tatt i bruk flere små artikler som be-
skriver samhandling med barn i ulik alder og deres be-
hov. Vi får tilbakemeldinger fra foreldre om at dette er
fint, det stemmer med deres barn og så videre.
”Samspillsmetoden DIALOG” er fortsatt aktuell å bru-
ke. Jeg synes imidlertid den passer  best til kurs, noe som
vår erfaring med implementasjon viser.
Personlig har jeg hatt mye bruk av ”DIALOG” prinsip-
pene i samtale med foreldre med barn både i førskole-
alder og skolebarn som presenterer en del samspill/at-
ferdsproblemer.

Helt til slutt vil jeg hevde at opplæringen i ”Samspills-
metoden DIALOG” har vært svært verdifull for meg, jeg
har den i ”ryggraden” som vi sier, og dette tror jeg gjel-
der mange av helsesøstrene som deltok sammen med
meg. 
Som leder synes jeg også at jeg forstår mer av de meka-
nismene som kan oppstå når man skal innføre og ta i
bruk nye opplegg og metoder i et arbeid. Dette gjør vi-
dere at jeg har denne forståelsen med meg også i fort-
settelsen når det gjelder å innføre noe nytt i helsesøster-
tjenesten.
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Else Avlund Andersen – 
ledende helsesøster i Tromsø
kommune.

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

Ingen kan lede andre uten deres samtykke. 
Abraham Lincoln

Opplæringskontoret i Tromsø kommune startet høsten
2003 et lederutviklingsprogram for førstelinjeledere i
kommunen. Temaet var lederskap i praksis for første-
linjeledere. Målet var å gjøre lederne trygge på egen rol-
le som ledere, og å gi innsikt i det å utøve godt leder-
skap. Kurset omfattet fire samlinger. Mellom samling-
ene hadde vi treff i små grupper. Disse gruppene var satt
sammen tverrfaglig.  Blant annet skulle vi diskuterer
grunnleggende verdier for lik lederskap og hvordan dis-
se verdiene skulle komme til uttrykk i praktisk hand-
ling. Vi skulle også trene oss i kommunikasjon med våre
medarbeidere. Vi skulle jobbe med oss selv, og med det
vi ville bli bedre på; trekke frem områder som vi enten
hadde lyktes med, eller ikke lyktes med.

Vi var to ledende helsesøstrer som deltok, sammen med
bl.a. ledere i SFO, inspektører i barneskolen, avdelings-
sykepleiere i hjemmetjenesten og sykehjem, ledere i tek-
nisk etat, ledere innen rusomsorg med flere.

Tromsø kommune er organisert etter to-nivå-modellen,
og det har endret jobben til mange mellomledere. Dette
var også utgangspunktet for kursrekken. Temaer som
ble tatt opp var bl.a. endringsprosesser, konflikthåndte-
ring, kommunikasjon, samarbeid, myndiggjorte medar-
beidere og ulike perspektiver på ledelse.

På første samling 
viser kurslederne Inger-Lise Sverdrup og Rigmor Abra-
hamsen til ulike teorier om ledelse. 

Den administrative ledelse: løse oppgaver mest mulig
effektivt og ha fokus på produksjon.

Den institusjonelle ledelse: Å skape samhold, integra-
sjon, et felles verdigrunnlag, få samsvar med omgi-
velsene (dette vil gi sterkt engasjement/kan da tåle tur-
bulens bedre).

For å skape resultater, må man som leder arbeide
gjennom sine medarbeidere. Ledelse handler i første
rekke om å utvikle felles verdigrunnlag og å skape en-
gasjement i organisasjonen. Forskning viser at de be-
drifter som lykkes, har forstått å vektlegge frigjøring,
mobilisering og kanalisering av de menneskelige res-
surser i den daglige virksomhet. Vi kan bare lykkes
gjennom samarbeidsoppgaver, holdningsdiskusjoner,
gjensidig stimulans og anerkjennelse samt større grad
av medvirkning og medbestemmelse.
Det at folk opplever at deres kompetanse blir etterspurt
og er viktig for deres arbeidsplass, er en sentral motiva-
sjonsfaktor ”Hurra, det er bruk for meg. ” Involver å ta
utgangspunkt i det som er en styrke – gi ansvar og de-
leger. Tilbakemelding på mestring gir engasjement og
glød ---- og glede og glød er smittsomt. Glade medar-
beidere er friske/friskere medarbeidere”.

Verdibasert ledelse: 
En grunnleggende tro og tillit til at medarbeiderne selv
har vilje til å utvikle seg, og vilje til å ta ansvar vil fri-
gjøre kreativitet og konstruktive løsninger hos medar-
beiderne. Erfaringene viser at når medarbeiderne myn-
diggjøres og vises tillit, skjer det mye positivt med det
psykososiale arbeidsmiljøet

Situasjonsbestemt ledelse:
Valg av lederstil er avhengig av den situasjonen en er i
og medarbeidernes kompetanse, vilje og motivasjon.

Selvledelse:
Selvledelse er en ny trend innen ledelsesteorien som bry-
ter delvis med de etablerte teorier om ledelse. Medar-
beideren skal selv overtar den operative lederrollen.
Selvledelse fører til økt selvopplevd mestringsevne som
igjen påvirker økt produktivitet.
Selvledelse forutsetter en annen type ledere enn det vi
har vært vant til. Mer vektlegging på veiledning, støtte,
inspirasjon og tilrettelegging. Medarbeideren blir sin
egen leder med større kontroll og myndighet, setter seg
mål, vurderer, følger opp, belønner seg selv og er an-
svarlig for sitt arbeid i vid forstand.

Vi var også innom forskjellige type ledere. ”Den sterke
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leder” - finnes ofte i hierarkiske organisasjoner – kom-
mando, klare mål, gi reprimander o.s.v. ”Den visjonære
leder”- overbeviser og overtaler medarbeiderne til å
identifisere seg med visjonen og bli eiere av den. Med-
arbeiderne blir her lett en saueflokk som følger etter bjel-
lesauen.
”Transaksjonslederen” – klare mål om hva som skal
oppnås – klare forventninger og spilleregler om hvor-
dan målene skal nås. ”Superlederen”- fremmer en kul-
tur som fremelsker og fordrer selvledelse. Dette inne-
bærer holdninger og verdier som oppfordrer medarbei-
derne til å ta initiativ, ta ansvar og drive selvledelse.
Både medarbeider og leder er kunnskapskilder.

Det ble også satt fokus på ulikheter i kvinnelig og mann-
lig ledelse. Kvinner og menn fungerer ulikt i arbeidsli-
vet. Blir de møtt med ulike forventninger ut fra antat-
te/forventede egenskaper? Vi har i hovedsak opplevd
at det er menn som er ledere på ulike nivå i samfunnet.
Derfor blir den lederstil som menn praktiserer, opplevd
som det allmenngyldige og aksepterte(det normale), det
vi forventer oss av gode ledere. Hva skjer når de kvinne-
lige ledere kommer inn og etterspør andre verdier, vekt-
legger andre forhold?

Det som vanligvis ser ut til å gi størst gevinst for den en-
keltes trivsel, helse og yteevne, er en arbeidssituasjon
med:

• Interessante, meningsfulle og utfordrende arbeids-
oppgaver

• Varierte arbeidsoppgaver
• Muligheter til faglig og personlig læring og utvikling
• Medvirkning, ansvar og myndighet
• Åpenhet, trygghet og anerkjennelse
• Kjennskap til resultater av arbeidet- konstruktiv

tilbakemelding
• God sosial kontakt med kolleger og overordnete
• Gode samarbeidsforhold og god ledelse
• Følelse av mestring, delaktighet og engasjement.

På første samling hadde vi også et foredrag av tidligere
biskop Ola Steinholt som omhandlet de etiske aspekter
ved lederrollen. Her var mye til ettertanke, og foredra-
get føyer seg fint inn i det øvrige program. 

På andre samling
hadde vi om endringsledelse og endringsprosesser ved
førsteamnauensis dr. philos Rudi Kirkhaug, ISV, Trom-
sø Universitet. 

Etter omstruktureringene i Tromsø kommune til to-
nivå-modell, ble trykket på mellomledere større. Som le-
der må man tenke nytt hele tiden, yte en bedre tjeneste
og beherske fornying, samtidig som man scorer høyt i
bedriften.
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Rudi Kirkhaug trakk frem viktigheten av det å delegere
myndighet og gi frie rammer til å utføre arbeidet. Dette
gir større tilfredshet hos medarbeidere. Jo mer tilhørig-
het man føler til jobben, jo flere ideer kommer medar-
beiderne med. Å føle rollekonflikt, flere roller på sam-
me tid, gir også flere ideer. Alle har ansvar for forbe-
dringer og fornyelse.
Han snakket også om verdier, visjoner og normer i le-
delse. ”Vi må tro på noe – noe må ligge i bunnen, slik at
eks. stabile mål, prioriteringer og idealer kan forfektes
av alle medlemmene av en enhet.

På tredje samling 
fikk vi satt fokus på egen lederrolle og fikk konkrete
verktøy til å starte opp prosesser i egen avdeling. Som
faglig ansvarlig for samlingen hadde vi Birgit Stein, psy-
kiatrisk sykepleier og konsulent. Hun har lang erfaring
med å jobbe prosessrelatert med lederutvikling innen
forskjellige bedrifter.

Gjennom å delta aktivt i grupper, rollespill og diskusjo-
ner ut fra problemstillinger fra praksis, fikk vi sett på
egen rolle, gruppeprosesser og møte med den enkelte
medarbeider.
Dette var en effektiv måte å se seg selv på og tenke hvil-
ke redskaper akkurat vi kunne bruke i vår hverdag. Vi
fikk tanker og refleksjoner å ta med oss tilbake til hver
vår arbeidsplass.

På fjerde samling
fikk vi en presentasjon av et lederverktøy: ”LØFT- me-
toden”. Denne presentasjon ble gitt av Inger-Lise Sver-
drup.

Sentralt i denne metoden, er at man er løsningsfokusert
og ikke problemfokusert, som leder. Gi oppmerksomhet
til det som man ønsker å få mer av blant sine medarbei-
dere, granske det som virker, se på hva vi lykkes med
og hva vi har fått til.
Når folk snakker om problemene, ikke la deg suge inn i
den måten å tenke på. Lytt til baksiden av problemene.
Hva sier det om ønskene/drømmene? Ta ønskene fram,
synliggjør og forsterk! Det er letingen etter ønskemål,
framskritt og virksomme løsningsgrep som er det sen-
trale i metoden.
Dersom folk kommer til deg og presentere problemer,

så møt dem med holdningen om at den som eier pro-
blemet, har svaret på hva som er løsningen, i stedet for
å fortelle dem hvordan de bør gå fram for å løse proble-
mene/komme med ferdige løsninger.
Henviser videre til Gro J. Langslets bok: ”LØFT for le-
dere”.

Likeledes ble vi presentert for den løsningsforkuserte til-
nærming i forhold til arbeidsmiljøet og utviklingen på
jobben. Her ble det henvist til boka: ”Skap deg en bedre
arbeidsplass” av Furman og Ahola.
I boka går man ut fra en dobbeltstjerne, hvor den ene
stjerne betegner:
Positive følelser og erfaringer som vi får gjennom: 
• verdsetting

• mestring
• omsorg og omtanke
• moro og humor

Den andre stjerne, viser de viktigste faktorene som tru-
er trivselen:
• problemdiskusjoner
• å gi og ta imot kritikk
• å såre og å bli såret
• forskjellige former for fiasko og annen motgang

Arbeidsglede er en opplevelse som kommer innenfra, og
den er som en kraftkilde i hverdagen! Tre forhold er av-
gjørende:
Opplevelsen av å 
– lykkes – føle mestringsglede
– være ønsket
– være sett

Arbeidsglede er den viktigste nærværsgrunn, og skaper
indre motivasjon! 
For å føle mestringsglede må vi selv se det vi mestrer,
dele det med andre og ved at andre ser at vi mestrer.
Humor: Humor virker positivt. Latter, smil og spøk og
tøys har en positiv innvirkning på velværet. Humor hjel-
per folk til å tåle vanskelige livsvilkår, øker evnen til å
løse problemer, fremmer samhandling og fysisk og psy-
kisk helse.
Omtanke: I arbeidshverdagen betyr det at arbeidstaker-
ne bl.a. hilser på hverandre, viser interesse for hveran-
dre og står klar til å hjelpe og støtte hverandre i den grad
det trengs.

Lederkurset har tatt opp mange aktuelle temaer. Vi har
fått muligheten til å videreutvikle oss som ledere, og vi
har fått redskaper som gjør at vi kan skape bedre trivsel
på arbeidsplassen.               

Foruten faglig påfyll, fikk vi også utvidet vårt faglige
nettverk.Ekstra bra var det at kurset var tverrfaglig. Vi
fikk belyst mange sider ved det å være leder på for-
skjellige arbeidsplasser.
I tillegg ble det rom for hyggelige opplevelser og sjele-
lig påfyll.

Kurset anbefales på det varmeste.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nina Finn helsesøster Ballangen
kommune

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

Denne artikkelen er skrevet på grunnlag av fordyp-
ningsoppgaven som jeg skrev til avsluttende eksamen i
helsesøsterfaget våren 2002 ved Høgskolen i Tromsø.
Jeg valgte da å fordype meg i samarbeidet mellom hel-
sesøstertjenesten og barneverntjenesten fordi jeg selv
hadde erfart i praksis at samarbeidet kan være vanske-
lig og fordi jeg opplevde at mange helsesøstre ga uttrykk
for at dette er et vanskelig arbeid. Samtidig opplever jeg
at barn som kommer inn under barneverntjenestens ar-
beidsområde er de som kanskje trenger aller mest at hjel-
peapparatet kan se deres situasjon, og greier å samar-
beide om å gi dem så gode oppvekstvilkår som mulig.
Enten det dreier seg om omsorgssvikt eller overgrep, er
dette sammensatte problemer som varer over tid. Mitt
utgangspunkt er at det er nødvendig med et samarbeid
som går over grensene for de ulike fagfeltene og etatene
for å kunne gi et tilbud som er helhetlig og som er til-
passet det enkelte barn og barnets familie.

Helsesøsters lederansvar i denne sammenhengen kan -
slik jeg ser det - dreie seg om å sørge for at man på hel-
sestasjonen har gode kunnskaper om de forhold som re-
gulerer mulighetene for samarbeid med barneverntje-
nesten, at man har kunnskap om barneverntjenestens ar-
beidsområde og arbeidsmåter og at barneverntjenesten
får kunnskap om helsesøsters oppgaver og arbeidsmå-
ter i forhold til sine brukere.

En annen side ved ledelse er å legge til rette for et vel-
fungerende samarbeid. Dette krever vilje og evne fra alle
aktørene i samarbeidet. Etter min mening kan helsesøs-
ter ha et spesielt ansvar for å definere behovet for sam-
arbeid med barneverntjenesten fordi helsesøster har
omfattende kontakt med så godt som alle barn og fami-
liene deres over lang tid. Helsesøster kan derfor være
den som på et tidlig tidspunkt ser at familien trenger mer
omfattende bistand for å kunne gi barna en tilfredstil-
lende omsorg, og helsesøster kan derfor ha ansvar for å
ta initiativet til et samarbeid med barneverntjenesten
omkring disse barna. 

Muligheter og begrensninger i forhold til lov-
verket
For at helsesøster og barnevernarbeider skal kunne sam-
arbeide i enkeltsaker kreves en viss utveksling av infor-
masjon om de personene saken angår. I utgangspunktet
setter taushetsplikten klare grenser for en slik utveksling
av personopplysninger. Både helsepersonelloven og
barnevernloven sier at en ikke skal bringe videre opp-
lysninger som en har fått kjennskap til i egenskap av å
være yrkesutøver.(Kommunehelsetjenesteloven, Sosial-
tjenesteloven, Forvaltningsloven og straffeloven har be-
stemmelser med samme reelle innhold.) Etter hovedbe-
stemmelsene i lovverket omkring taushetsplikten har
barnevernarbeideren og helsesøster altså ikke anled-
ning til å utveksle personopplysninger.(1,2) 
Mulighetene til å utveksle personopplysninger for å
samarbeide i enkeltsaker ligger altså i lovverkets unntak
fra taushetsplikten.

Ivaretakelse av opplysningsplikt
Et unntak er helsesøsters opplysningsplikt overfor bar-
nevernet er når det er grunn til å tro at et barn blir mis-
handlet i hjemmet eller det foreligger andre former for
alvorlig omsorgssvikt eller når et barn viser alvorlige og
vedvarende atferdsvansker. (7). Dette er en enveis kom-
munikasjon der helsesøster melder til kommunens bar-
neverntjeneste. Barneverntjenesten har imidlertid ingen
plikt til å holde helsesøster informert om hvordan de
vurderer saken og hva de foretar seg videre i saken. Det
er viktig at helsesøster er klar over at lovverket tillegger
barneverntjenesten rett til å vurdere om det skal gis
tilbakemelding eller om det er formålstjenlig med et vi-
dere samarbeid slik at helsesøster ikke har urealistiske
forventninger. (2)
Barneverntjenesten kan kreve opplysninger fra helse-
søster i en sak de undersøker. Barnevernet må da angi
hvilke forhold som skal dokumenteres i henhold til bar-
nevernlovens bestemmelser. Helsesøster skal da vur-
dere hvilke av de opplysninger som hun sitter inne med
som er relevant i forhold til de problemstillingene bar-
nevernsmyndighetene ønsker belyst. (3)
Dersom helsesøster har grunn til å tro at det forholdet
hun meldte om vedvarer, må han/ hun melde sin be-
kymring på nytt for å være sikker på at barnevernet er
klar over dette.

Håndtering av informert samtykke
Et annet unntak fra lovbestemmelsene om taushetsplikt
er dersom helsesøster eller barnevernarbeideren inn-
henter informert samtykke hos de voksne i den famili-
en den aktuelle saken angår. Helsesøster begrunner da
hvorfor det kan være formålstjenlig å ta opp den aktu-
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elle problemstillingen med barnevernet, hvilke opplys-
ninger som er aktuelle å videreformidle og hvilke kon-
sekvenser denne formidlingen av opplysninger kan få.
På dette grunnlaget kan foreldrene gi samtykke til at hel-
sesøster tar kontakt med barnevernet for å samarbeide
om å gi familien best mulig hjelp, eller foreldrene kan
bestemme at dette ikke skal skje.
( Informert samtykke gir opplysningsrett og ikke opp-
lysningsplikt slik at helsesøster må gjøre en fortløpende
etisk og saklig vurdering av hvilke opplysninger bruke-
ren er tjent med at bringers videre.) (1)
Det kan pekes på flere fordeler med informert samtyk-
ke som grunnlag for samarbeid  mellom helsesøster og
barnevern: 1)Når helsesøster innhenter informert sam-
tykke formidler hun/ han samtidig til de voksne i fami-
lien hvor alvorlig hun/ han ser på barnets/ ungdom-
mens situasjon. 2) Familien er fullt orientert om at hel-
sesøster er i kontakt med barnevernet. 3)Barneverntje-
nesten informeres om den aktuelle situasjonen på et tid-
ligere stadium enn om den hadde fått anledning til å ut-
vikle seg til å bli omfattet av helsesøsters opplysnings-
plikt, og 4) barneverntjenesten kan dermed få mulighet
til å drive forebygging på et tidligere tidspunkt i forhold
til utviklinga av problemet.
(På den andre siden kan familien føle at de ikke har noen
reell mulighet til å nei til helsesøsters anmodning om
samtykke til å utveksle opplysninger med barnevernet
fordi de ser helsesøster som en maktperson i et system
som kan bestemme over familiens fremtid.)

Sikring av anonymisering
Man kan også diskutere en sak der en anonymiserer
opplysninger som kan føre til identifisering av dem sa-
ken angår, uten at taushetsplikten brytes. Her blir det jo
ikke snakk om samarbeid direkte i forhold til familien
da den ene av diskusjonspartene ikke vet hvem saken
angår. Men helsesøster kan på denne måten søke fagli-
ge råd hos barnevernet i en vanskelig sak. Dette kan gi
verdifull hjelp til å se saken fra flere sider og til å vur-
dere hvordan man kan gå frem for å gi familien best mu-
lig hjelp.
Samtidig kan denne måten å henvende seg til barnever-
net på gi helsesøster mulighet til å formidle hvordan
man ut fra helsetjenesten kan forstå denne type proble-
mer. Helsesøster gir barnevernet innblikk i sin egen fag-
lighet. Dette kan komme begge faggruppene til gode
ved å bedre mulighetene for konstruktivt samarbeid i se-
nere saker.
Men her blir det viktig å vurdere nøye hvorvidt det er
mulig å bevare den aktuelle familiens anonymitet og
samtidig ha en meningsfull diskusjon omkring saken. I
små samfunn der ”alle kjenner alle” er dette kanskje ikke
mulig. (5)

Ansvaret for å komme i posisjon til kommunikasjon –
hvordan kan helsesøster legge til rette for kommuni-
kasjon med barnevernet?

Kommunikasjon mellom parter i et samarbeidsforhold
er en forutsetning for at samarbeidet skal fungere. Per-
sonavhengige faktorer som kunnskap, erfaringer, hold-
ninger og motivasjon vil påvirke hvordan den enkelte

deltar i dialogen og påvirker dermed hvordan det tverr-
faglige samarbeidet fungerer. Hva kan så helsesøster
gjøre for å legge til rette for en god kommunikasjon med
barneverntjenesten?
Olav Dalland skriver i boka ” Pedagogiske utfordringer
for helse- og sosialarbeidere” at tverrfaglig samarbeid
innebærer å definere et felles saksområde som alle er for-
pliktet på, og deretter velge arbeidsformer som gir de
ulike deltakerne rom for å utfolde sin faglighet. En for-
utsetning for å få til dette er at deltakerne respekterer
hverandres fagområder. Videre fremhever han at det er
viktig at en som deltaker i et samarbeidsforhold viser
hvem en er og hvilket syn en har på den som skal hjel-
pes. Han mener at en slik åpenhet ofte vil bli gjengjeldt
av de andre partene i samarbeidet slik at utvekslingen
av kunnskap om hverandre kommer i gang. Dette gir
også muligheter for korrektiv til den enkeltes holdning-
er og syn på saken. 
Dersom aktørene i det tverrfaglige samarbeidet legger
vekt på å begrunne sine handlinger, vil dette kunne hin-
dre at en faggruppe ut fra sitt fag dikterer hva som opp-
fattes som riktig i samarbeidet. En slik dialog der de uli-
ke faggruppene argumenterer for sine standpunkter ut
fra erfaring og teori vil gi en læringseffekt for alle delta-
kerne som kan fungere som en felles faglig plattform. (6)

Ut fra lovverket kan ikke helsesøster forutsette at bar-
nevernet skal delta i et samarbeid om enkeltsaker der det
kreves utveksling av informasjon om den familien saken
angår, men barnevernet kan velge å gjøre dette dersom
de mener at det vil tjene deres oppgaver.
Helsesøster kan ha en oppfatning om at helsesøstertje-
nesten kan bidra i saken på en måte som kan bedre si-
tuasjonen for barna og familien. En mulig framgangs-
måte kan da være å sørge for at barnevernet blir klar
over hvordan helsesøster vurderer saken, hva som lig-
ger til grunn for vurderingene og hva helsesøster mener
å kunne bidra med i saken. Helsesøster har da vært åpen
om egne tanker om den aktuelle situasjonen og har, som
Dalland skriver; invitert til utveksling av kunnskap.
Helsesøster må hele tiden ha klart for seg at det er bar-
nevernet som til en hver tid har ansvar for å vurdere om
samarbeid med helsesøstertjenesten og utveksling av in-
formasjon vil tjene saken. (slik at helsesøster ikke har
urealistiske krav til og forventninger om respons og
tilbakemelding fra barnevernet.)

Dersom barnevernet ikke velger å samarbeide videre i
saken, vil helsesøster likevel ha gitt barnevernet noe
kunnskap om sin faglige bakgrunn og om hvilken funk-
sjon helsesøstertjenesten kan ha i forhold til sine bru-
kere. Dette blir da kunnskap som helsesøster og barne-
vernet deler og som både øker mulighetene for at bar-
nevernet skal ønske å samarbeide i senere saker, og som
gjør at barnevernet kan ha realistiske forventninger til
hva et samarbeid med helsesøstertjenesten kan omfatte.

De berørte familiene i samarbeidet mellom hel-
sesøster og barnevernet
Kari Glavin og Bodil Erdal skriver om brukermedvirk-
ning og forelderedeltakelse i boka ”Tverrfaglig samar-
beid i praksis – til beste for barn og unge i kommune-
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Norge”. Her fremholder de at det ikke er taushetsplikt
og personvern som er de største hindringene for tverr-
faglig samarbeid, men den høye terskelen for å snakke
med foreldrene om at man er bekymret for barnet deres.
Når det gjelder helsesøstre tenker jeg meg at dette kan
ha å gjøre med at det kan være usikkert om grunnlaget
for bekymringen er reell. Dermed vegrer man seg for å
fortelle foreldrene om bekymringen fordi man ikke øn-
sker å beskylde dem for noe som ikke har rot i virkelig-
heten, eller man er engstelig for hvordan de vil reagere.
I tillegg til at dette er en feig måte å forholde seg til sin
uro for barnet, så fratar en med denne framgangsmåten
foreldrene muligheten til korrigere helsesøster dersom
hun/ han har et feil bilde av situasjonen. Foreldrene mis-
ter også en mulighet til å komme i posisjon til å motta
hjelp og veiledning som kunne ha gjort dem i stand til å
hjelpe barnet eller ungdommen sin på et tidligere tids-
punkt i problemutviklingen.
Erdal og Glavin peker også på at måten man deler sin
bekymring for barnet med foreldrene på er vesentlig.
Når helsesøster er bekymret for barnet gir det foreldrene
en helt annen mulighet til å ønske bistand enn hvis de
føler at det rettes en mistanke mot dem. (4)
Dersom man tar tak i situasjonen tidlig i forløpet kan det
være lettere å henvende seg til foreldrene i form av en
bekymring for barnet. Når helsesøster velger å se situa-
sjonen an til det er åpenbart at det er noe alvorlig galt,
er det kanskje vanskeligere å unngå at foreldrene føler
seg beskyldt og velger å gå i forsvar istedenfor å ønske
hjelp til å snu en uheldig utvikling.

Det at helsesøster benytter seg av muligheten til å inn-
hente informert samtykke til å ta kontakt med barne-
verntjenesten er også en måte å legge til rette for forel-
drenes aktive deltakelse i samarbeidet mellom helse-
søstertjenesten og barneverntjenesten. Familien vet da
at helsesøster er i kontakt med barnevernet og de vet at
helsesøster vurderer forholdene som barnet lever under
som så alvorlige at hun ønsker å gjøre barnevernet kjent
med situasjonen. Selve prosessen med å innhente infor-
mert samtykke gir dessuten den berørte familien mu-
lighet til å formidle sitt bilde av situasjonen.
Helsesøster kan også ta kontakt med barnevernet mens
de voksne er til stede enten ved at man ringer eller ved
at man oppsøker barneverntjenesten sammen med for-
eldrene for å forklare situasjonen og behovet for hjelp.
Denne framgangsmåten kan skape tillit mellom famili-
en og hjelpeapparatet fordi familien vet hva helsesøster
sa til barnevernet da problemet ble presentert. Dermed
kan grunnlaget for et godt samarbeid videre være lagt.
Muligheten er dessuten bedre for at eventuelle tiltak
overfor familien blir gjennomførbare og mer målrettet
når hjelpeapparatets bilde av situasjonen kan korrigeres
av foreldrene.

En slik fremgangsmåte tar utgangspunkt i et bruker-
perspektiv der en setter menneskets selvbestemmelses-
rett  høyt og anerkjenner foreldrenes krav på i utgangs-
punktet å bli sett på som ressurser for sine barn.
Det er selvsagt ikke alle tilfeller som egner seg for en
framgangsmåte som den jeg har skissert her. I tilfeller
som omfattes av meldeplikten – der det er grunn til å tro

at barnet blir mishandlet i hjemmet, det foreligger andre
former for alvorlig omsorgssvikt eller barnet viser al-
vorlige vedvarende adferdsvansker – vil kommunika-
sjonen med foreldrene i første omgang bestå i at helse-
søster informerer om at hun/ han kommer til å melde
forholdet til barnevernet. Det vil da være barneverntje-
nesten som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. 
I  tilfeller der det kan være snakk om bevisforspillelse
dersom familien blir orientert på forhånd, må helsesøs-
ter melde til barnevernet uten å orientere foreldrene på
forhånd.

Avslutning
Helsesøstertjenesten og barneverntjenesten har selv-
stendig ansvar og ulike oppgaver og roller, forankret i
de regelverk som regulerer tjenestene. Et godt samar-
beid mellom helsesøstertjenesten og barneverntjenesten
er i mange tilfeller en forutsetning for at de hver for seg
og sammen - skal kunne gi best mulig hjelp til de som
trenger det. Når det er opprettet en sak etter barnevern-
loven, er det barneverntjenesten som i stor grad setter
vilkårene for samarbeidet og leder prosessen. I andre til-
feller vil dette kunne være naturlig at helsesøster påtar
seg et ledelsesansvar.

I alle tilfeller vil det være et lederansvar å legge til rette
for et velfungerende samarbeid og å stimulere til det. Ut
fra omfattende kunnskap om og kontakt med familien
vil helsesøster ofte ha et spesielt ansvar for å definere be-
hovet for samarbeid mellom helsesøstertjenesten og bar-
nevernet (og eventuelt andre).

Omfattende regelverk regulerer bl.a. informasjonsut-
veksling mellom de ulike tjenestene og danner derfor
rammer for samarbeidet. Det er et klart ledelsesansvar å
legge til rette for et godt samarbeid med barnefamilien.
Det vil da lettere oppnås aktiv medvirkning fra famili-
en i prosessen, og en vil lettere kunne få samtykke til ut-
veksling av personopplysninger som kan ha betydning
for kvaliteten i den hjelpen som kan gis. Helsesøstertje-
nesten kan her ha en sentral rolle.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Helsesøster Gry Bartholdsen,
Bodø

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

Gruppeaktivitet er blitt et mer vanlig tilbud på de fleste
helsestasjoner. Hensikten med gruppeaktiviteten er at
den skal være nettverksskapende, samt skape felleskap
for foreldre som er i sammenlignbare livssituasjoner.
Foreldre som deltar i grupper vil også kunne oppleve
bredden i normalvariasjon med hensyn til barnas vekst
og utvikling.  Dette kan bidra til å gi foreldrene større
trygghet og kompetanse i foreldrerollen (5). Å være le-
der for en gruppe byr på mange utfordringer. Det kre-
ver både kompetanse, kreativitet og organisering fra
helsesøster som skal lede gruppen (6). Ledelse av grup-
per har likhetstrekk med veiledning som metode hvor
målet er å oppnå oppdagelse, vekst og utvikling hos
dem/de som gruppeleder har i fokus (7).
”Ledelse er en mellompersonlig påvirkning, utøvet i en
situasjon hvor en gjennom kommunikasjonsprosessen
prøver å oppnå et eller flere spesielle mål ”(3).
Dette innebærer at gruppeleder er med på å oppmuntre
og støtte foreldrene i gruppen til å dele sine opplevelser
som de har felles gjennom å snakke og diskutere sam-
men.  På den måten får foreldrene større innsikt i sin
egen og andres situasjon og kan være gjensidig støtte for
hverandre. Det er med på å gi foreldrene selvtillit, og kan
dermed styrker de i rollen som foreldre.

Planlegging av gruppemøtet
Når helsesøster skal gå i gang med en gruppe er det en
del ting som kan planlegges på forhånd. En av de opp-
gavene som helsesøster har mest innflytelse på er
sammensetningen av gruppen. Det er nødvendig å kjen-
ne til de enkelte medlemmers erfaringer og ha noen opp-
lysninger om gruppemedlemmene (2).  Alder og sosial
bakgrunn kan blant annet være viktige forhold å tenke
på når en skal sette sammen gruppen. Sammensetning-
en og størrelsen på gruppen er i tillegg også av betyd-
ning når det gjelder å kunne få i gang en gruppeproses-
sen. Med gruppeprosess menes samspillet mellom men-
nesker i gruppen, og de faktorene som hemmer og frem-
mer samspillet. Det er en klart avgjørende faktor for fø-
lelsen av fellesskap og oppslutningen i gruppen at for-
eldrene føler interesse for hverandre og ønsker å dele

hverdagsopplevelser. Hvis gruppen blir for stor (over 7
deltakere) vil det fort bli mye uro og vanskelig for det
enkelte medlemmet å slippe til med det de vil prate om.
”Avgjørelsen som påvirker eller bestemmer sammen-
setningen av grupper, er derfor de mest avgjørende be-
slutninger gruppeleder tar” (2).
Det å motivere foreldrene til å delta på gruppeaktivite-
ten er en del av den oppgaven helsesøster har som grup-
peleder. Allerede på hjemmebesøket bør informasjon
om og spørsmål om deltakelse i gruppe introduseres før-
ste gang. Dette er nødvendig for at foreldrene så tidlig
som mulig skal kunne motiveres, og ha dermed på et
opplyst grunnlag kunne ta stilling til deltagelse.

Gjennomføringen av gruppemøtet
En gruppeleder som klarer å få foreldrene til å være opp-
tatt av å støtte og oppmuntre hverandre gjennom hele
gruppemøtet, har oppnådd mye. Dette utfordrer mange
sider av helsesøsters personlige og faglige kvaliteter
som blant annet kan være hennes erfaring, oppfinn-
somhet og evner til å lede arbeidet (5). Helsesøster som
skal være leder for foreldregruppen bør ikke være den
sentrale personen i gruppa, men la foreldrene slippe til
og være ”ekspertene”. Det foreldrene snakker om og tar
opp som problemstillinger skal løses gjennom de andre
foreldrene i gruppa. Ledelse innebærer at helsesøster
bør ha kunnskaper om det som skjer i samhandlingen,
kommunikasjonen og i gruppens indre liv. Gruppele-
ders forståelse av kommunikasjon er nødvendig for å
gjøre medlemmene i gruppa mindre avhengig av grup-
pelederen (2).
Dette betyr at helsesøster er aktiv lyttende og observe-
rer det som skjer mellom deltakerne. Gruppeleder må
være oppmerksom på den enkelte og følge opp med
oppmuntring, støtte, komme med åpne spørsmål og
kommentarer. Det er helsesøster som har ansvaret for å
tenke og handle ut fra her og nå situasjonen med forel-
drene.
En gruppeleder som har evnen til å vise empati og sette
seg inn i en annens  situasjon har en god forutsetning for
å drive gruppearbeid (1). Det kreves allikevel fra grup-
peleders side et planlagt innhold i starten av møtet med
presentasjon av deltakerne og deres forventninger til
møtet. Informasjon om helsesøsters taushetsplikt, samt
medlemmenes moralske taushetsplikt, er viktige ram-
mer og normer for at medlemmene i gruppen skal føle
seg trygge.
Helsesøster arbeider til daglig ut fra statlige retnings-
linjer som er viktig og nødvendig kvalitetssikring av det
arbeidet som drives. Det er mange tema som f. eks er-
næring, samspill, motorikk, foreldrerollen, vaksinering,
rusmidler osv. som helsesøster bør ta opp med forel-
drene. Med dette som utgangspunkt er det er spesielt
viktig og ta del i foreldrenes ønsker og behov, og møte
foreldrene der de er i hverdagen. Det er naturlig at bar-
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net er i fokus under gruppemøtet. Men det kan være
vanskelig for helsesøster og holde fokus på barna og
samtidig skulle ha dialog med foreldrene. I møtet med
foreldrene må helsesøster være veldig bevisst på hvor-
dan hun involverer seg personlig i møtet med forel-
drene. Helsesøster bør være så profesjonell i sin rolle at
hun klarer å vise følelser uten å bli for personlig invol-
vert. Som gruppeleder er det naturlig å ha følelser for
det som skjer i situasjonen og tenke høyt sammen med
foreldrene.

Avrunding av gruppemøtet
Det finnes ingen fasit på hvordan helsesøster skal av-
slutte gruppeprosessen., men det kan være enkelte tegn
som kan tyde på at gruppen nærmer seg en avslutning.
”Et tegn på at gruppen nærmer seg avslutning er kva-
liteten på interaksjonen og de mellommenneskelige for-
holdene i gruppen” (2:306).
Når foreldrene begynner å føle at de har oppnådd en god
del av det som var meningen med gruppemøtet, skjer en
løsrivelsesprosess. Den gjenspeiles i medlemmenes en-
gasjement overfor hverandre, og interessen for hveran-
dre ser ut til å minke. Det er gruppeleders ansvar å
minne gruppen på at gruppemøtet nærmer seg slutten.
Spørsmålet hvor lenge gruppen skal holde på er viktig
og bør være i foreldrenes bevissthet under hele gruppe-
møtet (2).

Evaluering av gruppeaktiviteten og av egen
gruppeledelse
Som gruppeleder er det nødvendig å legge til rette for
evaluere av gruppenes møter. Dette bør gjøres etter hver
avslutte gruppesamling sammen med foreldrene. Her
bør en være opptatt av at alle får uttrykt sin mening, og
at ulike sider ved gruppefellesskapet evalueres. Både
form og innhold skal vektlegges. 
Som helsesøster er det videre både nødvendig og viktig
å se kritisk på sitt eget arbeid. Kollegaveiledning eller
personlig veiledning er tilnærmingsmåter som kan lede
til nye måter å tenke på og kan være nyttig når en skal
jobbe videre med gruppeaktiviteten (4). Det er viktig at
en ikke tar seg selv så høytidelig, og en bør se på de fei-
lene en gjør som en del av den personlige utviklingen en
skal igjennom. Det er normalt at enkelte gruppemøter
ikke går som planlagt. Grunnene kan være mange som

for eksempel liten deltakelse fra foreldrenes side, eller
dårlig ledelse fra helsesøsters side. Videre at forvent-
ninger  helsesøster har, ikke er sammenfallende med for-
eldrenes forventninger til gruppemøtet. De mer negati-
ve erfaringene en gjør må også bearbeides konstruktivt.
Humor er en viktig ressurs for ikke å ta seg selv så høy-
tidelig og kan hjelpe en til å tenke framover og bearbei-
de erfaringer slik at de utgjør faglig vekst. (4).
Oppsummering
Ledelse av grupper er å kunne planlegge å iverksette
mål for å oppnå oppdagelse, vekst og utvikling hos for-
eldrene som deltar i gruppeaktiviteten. Gruppeleder bør
være bevisst på at planlegging, gjennomføring, avrun-
ding og evaluering av gruppemøtet er av betydning for
at møtet med foreldrene skal bli så vellykket som mulig.
Helsesøster har et ansvar for at alle foreldrene i gruppa
blir ivaretatt på en likeverdig måte og får mulighet til å
dele det de har til felles i hverdagen. Samtidig skal grup-
pemøte ivareta det forebyggende aspekt i møtet med
foreldrene. Som gruppeleder kreves det både utholden-
het og konsentrasjon, samt en bør være menneskekjen-
ner. Det å bli en erfaren gruppeleder kreves både tid og
tålmodighet og evner til å lære av sine tidligere erfa-
ringer. Helsesøsters kompetanse og evner til å evaluere
arbeidet er vesentlig for den personlige utviklingen og
kvaliteten på arbeidet som senere skal utføres. Denne
kompetansen kan også overføres til andre arbeidsopp-
gaver i helsesøstertjenesten.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/ faggruppeleder Kirsti Jensen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det sittende styret i faggruppen av helsesøstre i Troms
(pr 20.01.2005)  har nå fungert sammen i fire år, og
hvor vi er fem medlemmer som kommer fra fire for-
skjellige kommuner, alle kommunene lokalisert til Sør-
Troms. 

Troms fylke består av 25 kommuner, og strekker seg
fra grensen til Nordland i sør til Finnmark i nord. De
tre største kommunene er Tromsø, Harstad og Lenvik.
Det eksisterer en enighet blant helsesøstrene om at sty-
revervet skal forflytte seg rundt om i fylkets ulike geo-
grafiske områder, dette fordi det forenkler styremøte-
treffene samtidig som alle medlemmene får bedre an-
ledning til å kunne delta i dette spennende arbeidet,
som et styreverv i faggruppen innebærer.   

For oss som nå sitter i styret her i Sør-Troms, så synes
vi arbeidet byr på mange utfordringer når det gjelder å
nå ut til medlemmene. I og med at det er relativt store
avstander i fylket, så blir også arbeidet i faggruppen
vanskelig på akkurat dette området. Det er imidlertid
et styrevedtak som sier at vi skal arrangere kurs for
medlemmene en gang pr år, og dette er en fin mulig-
het for å kunne møtes. Det har vist seg å være flotte og
nyttige treffpunkter, som noen også gjerne betegner
som  gode ”pusterom” i en ellers travle hverdag. Be-
tydningen av faglig oppdatering kombinert med det å
få treffe kollegaer, det understrekes ofte som en nød-
vendighet. Kursarrangementene har vært gjort både i
samarbeid med helseavdelingen hos fylkesmannen,
samt i regi av oss selv alene. I år blir kursdager (fagse-
minar) arrangert samtidig med at det avholdes årsmø-
te i LaH, innbefattet valg av nytt styre. Det viser seg
dessverre at det for noen er for vanskelig å kunne få
reise, også til denne typen kurs og møter, og vi undres
selvsagt over hvilken betydning dårlig kommuneøko-
nomi kan ha i en slik sammenheng. Kanskje trenger
helsesøstrene at forbundet forhandler frem et visst an-
tall kursdager (fagdager) som alle skal kunne ha krav
på i løpet av et kalenderår?

Mangel på e-brevadresse for noen helsesøstre er et an-
net forhold som også vanskeliggjør kontakten i fylket.
Vi savner sårt et  e-nettverk som innbefatter alle helse-
søstrene i alle kommunene. Et slikt nettverk ville kun-
ne betydd mye for meg som faggruppeleder i det å nå
den enkelte litt oftere med en hilsen og med aktuell in-

formasjon. Styret lager imidlertid et lite flygeblad –
”Helsesøster i farta” – et blad som sendes det enkelte
medlem med jevne mellomrom.  Avstandene er dess-
verre for store til at det kan arrangeres medlemsmøter
hvor alle har reell mulighet til å kunne delta. Dog kun-
ne vi som sitter i styret ønsket oss litt mer interesse fra
medlemmene, selv om vi også har forståelse for at man
i travle tider må velge noe bort. Men, det er lov å øn-
ske. Det er også mye morsommere for oss som sitter i
styret når det er noen aktive medlemmer som stadig
kommer med henvendelser og dermed viser sitt enga-
sjement.

En av sakene som styret har arbeidet ekstra mye med i
den siste delen av perioden er problemområder knyt-
tet til fastlegeordningen, og hvor vi særlig har tatt ut-
gangspunkt i et konkret forslag i Harstad kommune.
Det ble her fremmet  forslag om at  helsestasjonsarbei-
det skulle flyttes rundt om til fastlegekontorene, noe
som ville ha ført til store samarbeids- og samordnings-
problemer. Det ville også kunne svekke hele virksom-
heten som et helhetlig helsefremmende og forebyg-
gende tjenestetilbud, og med alt det som dette ville ha
medført av negative konsekvenser for brukerne. I for-
bindelse med 400-års jubileet for det offentlige helseve-
sen i Norge (2003) hadde styret  et  lengre debattinn-
legg i dagsavisene Harstad Tidende (Harstad) og
Nordlys (Tromsø).  I dette innlegget var vi særlig opp-
tatt av helsesøstertjenesten sett i et historisk perspektiv
samt tjenestens betydning. Vi stilte også spørsmålet
om ”veien videre” og ”hvilken grunn til å feire” når vi
nå ser fremover, og i denne sammenheng viste vi til
forslaget i Harstad kommune.  I denne saken sendte
også styret brev til Norsk Sykepleierforbunds sentrale
fagråd samt til LaH sentralt.  Saken ble også fremmet i
lokalt faggråd, og det ble tatt kontakt med helsesavde-
lingen hos fylkesmannen og med Høgskolen i Tromsø
ved Helsesøsterutdanningen. Landsgruppeleder Bodil
Erdal sendte brev til helseminister Dagfinn Høybråten,
og i hans svar uttales det at  kommunene skal sørge for
å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene
de skal utføre, herunder samarbeidsrutiner med fastle-
gene.  Dette skulle klargjøres ved inngåelse av indivi-
duelle avtaler med legene i kommunehelsetjenesten.
Det var opptil kommunen å finne ut hvordan dette
best kunne ivaretas. Helseministeren avsluttet brevet
med å si at  ”Skal helsestasjons- og skolehelsetjenesten
følge opp intensjonen i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, blant annet for å fremme barns og unges
psykiske helse og delta med helseopplysning og miljø-
rettede tiltak, ivaretas dette best gjennom tverrfaglig
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samarbeid på helsestasjonen og i skole”.  Nå er det jo
kommet en ny helse- og omsorgsminister – Ansgar Ga-
brielsen- , mens Dagfinn Høybråten er blitt arbeids- og
sosialminister. Det  kan kanskje være grunn til å følge
nøye med i en slik viktig sak, med tanke både på om-
organisering i departementene og med tanke på nye
personer  i ministerstillingene. Det har også vært dis-
kutert om denne saken burde tas opp med Den Norske
Lægeforening, og da som et initiativ fra faggruppen av
helsesøstre sentralt. 

Dette korte innlegget er kun ment å illustrere litt av de
utfordringer og muligheter som en fylkes faggruppele-
der i LaH står overfor, og da med den nordnorske geo-
grafi og de nordnorske kommunikasjonsmidler som
grunnlag. Arbeidet er i hvert fall viktig, og helsesøs-
trene fortjener aktive og faglig sterke ledere som er
opptatt både av fortidens historie og av fremtidens vi-
sjoner og realiteter. 
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Besøk av matglad rev på hytta
en vårdag i fjor. Tror vaffler

var livretten.
Foto: Greta Jentoft.

Etterlysning:

GAMLE BILDER
Er det noen som har gamle bilder
eller andre ”effekter” som kan være
interessante i forbindelse med en
historisk utstilling under jubileet?

Henvendelse til
Bodil Erdal
b-erdal@online.no
T: 67 56 13 52/95 11 38 72

Piet Hein (1993):
Gruk alle dage

8. februar:

SJÆLELIG ERNÆRING

At løbe fuld
af ukvemsord
men ikke ville
gi sig
er ofte sundt –
for sjælen gror
af det den
bider i sig.
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NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS
Landsgruppe av Helsesøstre
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Jubileumskongressen 2005
Faggruppene av helsesøstre i Oslo og Akershus

inviterer til jubileumskongress
på Holmenkollen Park Hotel Rica

25.–27. mai 2005

Velkommen til jubileumskongress! 

Kongressen alle snakker om og som ingen
kan gå glipp av .....

NSFs Landsgruppe av Helsesøstre er 50
år! Dette vil vi markere med en stor
kongress for alle landets helsesøstre den
25.-27.mai 2005. 

Dere inviteres til tre dager med tett
program av både faglig, sosial og 
kulturell art.
Helsesøstrenes historie, dagsaktuelle 
faglige temaer, mottakelse i Oslo Rådhus,
teaterkveld med forestillingen ”PIAF” og
en stor jubileumsmiddag er noen av 
høydepunktene dere får oppleve.

Faggruppene av helsesøstre i Oslo og
Akershus har lagt kongressen til Holmen-
kollen Park Hotel Rica, med naturskjønne
omgivelser og med en 
spesiell eventyrlig atmosfære. Dette må
du bare delta på!

Lahs Generalforsamling blir avholdt den
26. mai. Frist for saker til GF må sendes
LaH, postboks 29, 1350 Lommedalen
innen 4. mars 2005. 
Forslag til kandidater til styret sendes
innen samme dato til valgkomiteen 
v/Merete Waage Hanssen-Bauer, Kikut-
veien 10, 0491 Oslo, 
e-post: meretehb@c2i.net 

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen
til Oslo 25.-27.mai 2005. 

For styret i NSFs 
Landsgruppe av Helsesøstre
Bodil Erdal

P R O G R A M
Onsdag 25. mai:

09.00 – 11.00 Registrering og besøk hos utstillere. 
11.00 – 12.00 Åpning.

Helseminister Ansgar Gabrielsen
Nestleder Erik Bårdseng, NSF

12.00 – 12.45 Historisk tilbakeblikk 
v/ tidligere LaH-leder Sigrid Wisløff

12.45 – 14.00 Lunsj og besøk hos utstillere 

14.00 – 14.45 Helsesøstrenes rolle i smittevernarbeidet 
v/ helsesøster Brita Winje, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt 

14.45 -  15.30 Pause med besøk hos utstillere
15.30 -  16.15  Det sårbare mennesket 

v/filosof og forfatter Nina Karin Monsen
17.15  Bussavgang til rådhuset.
18.00 – 19.30 Mottakelse i Oslo Rådhus, enkel bevertning.
20.00  Det Norske Teateret, ”PIAF”

Buss tilbake til hotellet etter forestillingen.

23.00 Nattmat på hotellet

Torsdag 26. mai:

08.30 – 11.00 Generalforsamling
NSFs Landsgruppe av Helsesøstre
Presentasjon av neste års kongress.

11.00 – 12.00 Kaffe og besøk hos utstillere.
12.00 – 12.45 Livskvalitet som mål for helsesøsters arbeid 

med barn og unge
v/førsteamanuensis Sølvi Helseth, 
Høgskolen i Oslo 

12.45 – 14.00 Lunsj og besøk hos utstillere.
14.00 – 14.15 Kulturelt innslag 

14.15 – 15.15 Helsesøster, sett fra samarbeidspartnerens side
v/universitetslektor Øyvind Kvello, 
Pedagogisk institutt, NTNU

15.15 – 16.00 Kaffe og besøk hos utstillere.



I tillegg vil dere kunne få både kulturelle og sosiale opplevelser. 
Hjertelig velkommen til kongress!

Se på www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Kongressen arrangeres i samarbeid med Peter Møller AS og Opplysningskontoret for Kjøtt

16.00 – 18.00 Parallellsesjoner:
Parallellsesjon A

• Ungdom og seksualitet
v/ helsesøster Mildrid Stien, Asker kommune

• Selvskading, hvordan kan vi komme i dialog med 
ungdommer i  faresonen? 
v/leder og klinisk psykolog Svein Øverland, 
Ungdomspsykiatrisk senter, Sentralsykehuset 
i Telemark

• Barn av psykisk syke. Betydningen av foreldres 
oppdragerstil
v/universitetslektor Øyvind Kvello, 
Pedagogisk institutt, NTNU

Parallellsesjon B
• Modell for arbeid med traumatiserte barn 

og familier 
v/ helsesøster Kirsten Jagmann, 
Bærum kommune

• Kvinnelig omskjæring
Praktisk tilnærming og metode for helsestasjon
og skolehelsetjenesten, 
v/helsesøster Hanna Hatlehol, bydel Stovner

• Helsetjeneste for asylsøkere 
v/ledende helsesøster Torunn Ringheim, 
Voss kommune

Parallellsesjon C 
• ”Stor og sterk”, bedre behandling av overvektige

barn og unge ved samarbeid mellom sykehus
og helsestasjon og skolehelsetjenesten, 
v/prosjektleder Magnhild Pollestad, Ullevål 
teamet, helsesøster Vilde Johannessen og 
helsesøster Elisabeth Kydland

• Helsestasjonens og skolehelsetjenestens 
rolle i diagnostisering av ADHD, 
v/ Knut Bronder, ass. Generalsekretær i  
ADHD- foreningen

• Fedres betydning for barns helse 
v/høgskolelektor Merete Karlsen, 
Høgskolen i Bergen.

Parallellsesjon D 
• Nettverksmetodikk, et nyttig verktøy for 

helsesøstre 
v/ helsesøster Elin Aamodt Rygge, 
Nittedal kommune

• Fedres opplevelser av helsestasjonstjenesten, 
v/ høgskolelektor Gerd Unstad Haaland, 
Høgskolen i Bergen

• Lokalt samarbeid om barns utvikling og 
tilpasning – erfaring med bruk av PMTO – 
metoden (Parent Management Training-Oregon)
v/helsesøster Marianne Volden, 
Lørenskog kommune.

19.30 Jubileumsmiddag.

Fredag 27. mai:

08.30 – 09.00 Kulturelt  innslag.
09.00 – 09.30 Helsesøstrene – nøkkelen til en sunn 

framtid
v/Barneombud Reidar Hjermann

09.30 – 10.30 Hva er viktig for barn og ungdom sett i et 
folkehelseperspekstiv? 
v/ folkehelsekonsulent Vibeke Bing 

10.30 – 11.30 Kaffe og besøk hos utstillere. Utsjekking.
11.30 – 12.45 Forskning og fagutvikling :
Parallellsesjon E

• Kan MIDIA prosjektet løse diabetesgåten?
v/ helsesøster Turid Wetlesen, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt

• Hvordan kan helsesøstre møte barn med 
astma? Bruk av læremateriellet 
”Med på det meste” 
v/høgskolelektor og prosjektleder Anne 
Trollvik, Høgskolen i Hedmark

• Familiesentraler i Norge, erfaringer fra 
forsøket og resultater fra evalueringen 
v/prosjektleder Kirsti Lenschow.

Parallellsesjon F
• Utfordringer og ansvar i lederrollen

v/ høgskolelektor Ellinor Beddari og høg-
skolelektor Åshild Glad, Høgskolen i Tromsø

• Betydningen av praksiserfaring i helse-
søsterutdanningen
v/ dr.gradsstipendiat Esther Hjälmhult,  
NTNU/Høgskolen i Bergen

• Hva forstår helsesøster med begrepet 
helsefremmede arbeid? 
v/høgskolelektor Marit Alstveit, 
Høgskolen i Stavanger.

Parallellsesjon G
• Undervisningsopplegget ”Livet” 

v/ helsesøster Arnhild Inversini, Nesodden
• Barn av psykisk syke foreldre, erfaring fra 

gruppevirksomhet for barn og ungdom 
v/helsesøster Anne Utvik, Bærum kommune

• Samtalegrupper i skolen for barn med
to hjem 
v/helsesøster/prosjektleder Hilde Egge, 
Bærum kommune.

12.45 – 13.45 Lunsj og besøk hos utstillere.
13.45 – 14.15 Helsesøster – rolle eller profesjon?

v/ helsesøster og MpH/forsker Ragnhild 
Hovengen, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

14.15 – 14.30 Kulturelt innslag.

14.30 -  15.00 Avslutning.
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Etternavn: Privat adr.:

Fornavn: Postnr.:

Stilling: Poststed:

Arbeidsgiver:

Telefon: Medlemsnr. NSF:

kr 2 700 kr 3 700 kr 2 000

24.5.2005 Gratis
25.5.2005 Gratis
25.5.2005 kr 315
26.5.2005 Gratis
26.5.2005 kr 550

Dag 1 kl. 16.00-18.00:    A) B) C) D)
Dag 2 kl. 11.30-12.45:    E) F) G)

Ankomst dato Avreise dato Sum

Bindende påmelding innen 07.03.2005. Faktura blir tilsendt ved mottatt skriftlig 

Påmelding kan også skje på våre nettsider: www.sykepleierforbundet.no/helsesøstre

Ønsker røykerom
a kr 500,-

PIAF, Oslo Nye Teater kl. 20.00
Generalforsamling
Jubileumsmiddag

Dobbeltrom 

Påmelding til følgende parallellsesjoner. Se program og sett kryss, et for hver dag, der du vil delta 

a kr 800,-

Overnatting Holmenkollen Park Hotel Rica

Enkeltrom
Prisene gjelder pr.pers.pr.døgn, inkl. frokost

Kongressavgift Medlem LaH Ikke medlem LaH

Ved avbestilling etter 01.04.2005 belastes 25% av beløpet, etter 01.05.2005 belastes
påmeldte med 50% og etter 20.05.2005 belastes hele beløpet.
Påmelding skjer til:
Berit Kjærnet, Huldreveien 49, 1388 Borgen,

Påmelding til LaH sin jubileumskongress og generalforsamling 25.- 27.mai 2005

Student/pensjonist

Org.nr. Landsgruppen av Helsesøstre:  971403160

Deler dobbeltrom med:

påmelding og må være innbetalt i sin helhet innen 01.04.2005. 
Ved påmelding etter 7.03 påløper ekstrakostnad kr. 500,-

Inkludert i kongressavgift: Servering i pauser, tre lunsjer og dokumentasjon

 tlf. 9769 0854 eller e-post: berit.kjarnet@chello.no

E-post:

Jeg ønsker å delta på følgende:
sett kryss

Faggruppelederkonferanse(fylkesledere)
Mottakelse, Oslo Rådhus kl. 18.00

Telefon: Medlemsnr. NSF:

kr 2 700 kr 3 700 kr 2 000

24.5.2005 Gratis
25.5.2005 Gratis
25.5.2005 kr 315
26.5.2005 Gratis
26.5.2005 kr 550

Dag 1 kl. 16.00-18.00:    A) B) C) D)
Dag 2 kl. 11.30-12.45:    E) F) G)

Ankomst dato Avreise dato Sum

Bindende påmelding innen 07.03.2005. Faktura blir tilsendt ved mottatt skriftlig 

Påmelding kan også skje på våre nettsider: www.sykepleierforbundet.no/helsesøstre

Ønsker røykerom
a kr 500,-

PIAF, Oslo Nye Teater kl. 20.00
Generalforsamling
Jubileumsmiddag

Dobbeltrom 

Påmelding til følgende parallellsesjoner. Se program og sett kryss, ett for hver dag, der du vil delta 

a kr 800,-

Overnatting Holmenkollen Park Hotel Rica

Enkeltrom
Prisene gjelder pr.pers.pr.døgn, inkl. frokost

Kongressavgift Medlem LaH Ikke medlem LaH

Ved avbestilling etter 01.04.2005 belastes 25% av beløpet, etter 01.05.2005 belastes
påmeldte med 50% og etter 20.05.2005 belastes hele beløpet.
Påmelding skjer til:
Berit Kjærnet, Huldreveien 49, 1388 Borgen,

Student/pensjonist

Deler dobbeltrom med:

påmelding og må være innbetalt i sin helhet innen 01.04.2005. 
Ved påmelding etter 07.03.05 påløper ekstrakostnad kr. 500,-

Inkludert i kongressavgift: Servering i pauser, tre lunsjer og dokumentasjon

 tlf. 9769 0854 eller e-post: berit.kjarnet@chello.no

Jeg ønsker å delta på følgende:
sett kryss

Faggruppelederkonferanse(fylkesledere)
Mottakelse, Oslo Rådhus kl. 18.00

Bindende påmelding innen 07.03.2005. Faktura blir tilsendt ved mottatt skriftlig 

Påmelding kan også skje på våre nettsider: www.sykepleierforbundet.no/helsesøstre

Ved avbestilling etter 01.04.2005 belastes 25% av beløpet, etter 01.05.2005 belastes
påmeldte med 50% og etter 20.05.2005 belastes hele beløpet.
Påmelding skjer til:
Berit Kjærnet, Huldreveien 49, 1388 Borgen,

påmelding og må være innbetalt i sin helhet innen 01.04.2005. 
Ved påmelding etter 07.03.05 påløper ekstrakostnad kr. 500,-

 tlf. 9769 0854 eller e-post: berit.kjarnet@chello.no
Påmelding skjer til:
Berit Kjærnet, Huldreveien 49, 1388 Borgen,
tlf. 978 90 854 eller e-post: berit.kjarnet@chello.no

Påmelding kan også skje på våre nettsider: www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Dato/sted Signatur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medlem LaH Ikke medlem LaH Student/pensjonist
kr 2 700 kr 3 700 kr 2 000

Ta evt. kopi av siden!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åshild Glad, utdanningsleder ved Helsesøsterutdan-
ningen i Tromsø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ved Universitetet i Tromsø er det opprettet et Region-
senter for barn og unges psykiske helse (RBUP nord), et
senter som er lagt til Det medisinske fakultet og organi-
sert under Institutt for klinisk medisin. Det overordne-
de mål for RBUP nord er å bidra til å bedre kvaliteten på
tjenestetilbudene til barn og unge som har psykiske hel-
seproblemer, eller som har risiko for å få slike proble-
mer. RBUP skal primært drive med undervisning, forsk-
ning og fagutvikling, og Sosial- og helsedirektoratet har
gitt en beskrivelse av oppdrag hvor blant annet region-
sentrenes formål presiseres, samt premisser for virk-
somheten. Fire virksomhetsområder er også beskrevet
av direktoratet:
1) Forsknings-, forsøks- og utviklingsvirksomhet
2) Undervisning og formidling
3) Helsefremmende og forebyggende arbeid
4) Samarbeid. 

Regionsenteret har nå etablert en ny enhet i forebyg-
gende psykisk helsearbeid for barn og unge, og hvor det
er utlyst stilling som Professor/Førsteamanuensis i
samfunnsvitenskap (søknadsfrist 20. september 2004). I
forbindelse med etableringen av denne nye forebyg-
gingsenheten  ble det den 30.04.2004 holdt et møte (ide-
dugnad) hvor blant annet Helsesøsterutdanningen i
Tromsø deltok. Til dette møtet forelå det en ”preliminær
rapport” om etableringen av ”Forebyggingsteamet”, og
hvor det her fremgår angående basiselementer, ide-
grunnlag, hovedoppgaver, organisering og samord-
ning, samt forslag til handlingsplan.   

Når det gjelder forsknings-, forsøks- og utviklingsvirk-
somhet kan det nevnes at regionsenteret i Tromsø også
leder et nasjonalt implementerings- og forskningspro-

sjekt (evalueringsprosjekt) basert på forskning som
allerede er utført i USA. Det gjelder programmet ”De ut-
rolige årene” (jf boka med samme navn, beregnet for for-
eldre, skrevet av Carolyn Webster-Stratton og utgitt på
Gyldendal Akademisk i 2003). Dette evalueringspro-
sjektet, som ledes av professor, dr.psychol. Willy-Tore
Mørch, består av program for både foreldre, barn og læ-
rere, og er utviklet for å hjelpe barn med tidlig begyn-
nende atferdsvansker. Programmene er basert på doku-
menterte og anerkjente metoder, og er ledd i den statli-
ge målsettingen om å forebygge atferdsproblemer hos
barn og unge. 
http://web.fm.uit.no/rbup

Nettstedet til Norsk Sykepleierforbund er i stadig ut-
vikling, og representerer organisasjonen godt utad.
Faggruppenes egne nettsider er en viktig del av inn-
holdet, og viser at NSFs medlemmer har et stort en-
gasjement og varierte faglige interesser.
Menyen på helsesøsternettstedet har følgende inn-
hold: 
nyheter, om faggruppen, tidsskrift, utdanning, forsk-
ning og utvikling, fagstoff, arrangementer, lenker, bli
medlem, kontakt.
Det er et ønske at alle helsesøstre skal bli flittige bru-
kere av nettsidene, og at mange flere vil bidra med
aktuelt stoff.

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

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

Elisabeth Heimdal
E-mail: elisabeth.heimdal@bamble.kommune.no
Tlf.:35 96 51 53

sykepleierforbundet.no – «helsesøsternett»

Piet Hein (1993):
Gruk alle dage

12. februar:

SUNDHEDSKUREN

O, liflige lindring for nerver
og helse!

O, balsam for sjælen!
O, menneskets frelse!

O, hulde, som skænker os
fredlyste dage

og bringer os nyfødt og lutret
tilbage!

O, fine befriende frugtbare
følelse,

drivende drønende kæmpe-
forkølelse!

Regionsenter for barn og unges psykiske
helse, Nord-Norge
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Gerd
Nordheim 
(t. v.) og 
Gerd Sten-
seth Lønne,
helsesøstre 
i Tromsø
kommune

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

Bakgrunn
”De utrolige årene” er et foreldreveiledningsprogram
for å redusere aggresjon og atferdsproblemer hos barn
mellom 3 og 8 år. Programmet er ut viklet av Carolyn
Webseter-Stratton som er professor i psykologi og har
arbeid med dette i 20 år. 

Dette programmet ble valgt da myndighetene i 1997 sat-
te ned en ekspertgruppe for å se på hvilke tiltak som
kunne settes i verk i forebygging og behandling av barn
med atferdsvansker.
I 1998 ble det i Trondheim og Tromsø etablert et imple-
menterings- og forskningsprosjekt for ”De utrolige
årene”, og i begynnelsen av september 1999 startet den
første foreldregruppen ved BUP (barne- og ungdoms-
psykologisk poliklinikk) i Tromsø. Et halvt år senere
startet Trondheim med sine første foreldregrupper.

Samtidig med at forskningsprogrammet gikk sin gang
henvendte BUP Tromsø seg i november 2000 til de kom-
munale lederne i pleie- og omsorgsektoren i Tromsø
kommune angående etablering av et ”primærforebyg-
gende tiltak for familier og barn som er i risiko for ut-
vikling av atferdsproblemer.” 
Tanken var at et slikt primærforebyggende tiltak skulle
ta sikte på å gripe inn i samspillet mellom foreldre og
barn på et tidlig tidspunkt, det vil si før atferdsproble-
mene hadde manifestert seg. Helsestasjonen var blant
de naturlige arenaer for en slik tilnærming siden det er
en arena foreldrene er fortrolig med og kjenner godt fra
før.

I helsesøstergruppa var man noe avventende, og det
måtte et visst påtrykk til fra sjefshelsesøster før to hel-
sesøstere sa seg villige til å starte opplæring i Carolyn
Webster-Strattons ”De utrolige årene”.

Forskningsresultatene fra Tromsø og Trondheim var
gode, og samsvarte med resultatene fra de internasjo-
nale studiene. Det førte til at det ble gitt klarsignal for en
nasjonal spredning av ”De utrolige årene”. Mandatet for
denne spredningen finner man i St.meld. nr. 16, 2002-
2003 (Folkehelsemeldinga) ( se Kap. 10.3.3. Psykisk

Helse), Regjeringens strategiplan for barn og unges psy-
kiske helse (2004), Tiltak 73 og i St. prop. Nr 1, 2003
(Statsbudsjettet), (se avsnitt: Utdanning og forskning om
atferdsproblemer, s. 173).

Kort presentasjon av programmet
Kurset er basert på veletablerte atferds- og sosiale læ-
ringsprinsipper. Programmet er blitt gjenstand for om-
fattende forskning og feltstudier, og er blant annet tes-
tet i over 1000 familier, inkludert vanlige barn og barn
med atferdsvansker. Utvelgelse av familier skjer via de
vanlige konsultasjonene på helsestasjonen. Når vi mø-
ter familier som strever kan vi tilby dem deltagelse i for-
eldreprogrammet. Vi ber dem fylle ut ”Eybergs skjema
for registrering av atferd hos barn”. Ved hjelp av dette
skjemaet kan vi se hva familien strever med i forhold til
sitt barn, og i hvilken grad de opplever det som et pro-
blem.

Programmet består av 6 moduler; Foreldreprogram-
mene Basic, Advanced og Academic. Videre er det Di-
nosaurusskolen, Behandling og Klasserom som er rettet
direkte mot barn. Den 6. modulen er Lærerprogrammet.
Det programmet vi helsesøstere i Tromsø befatter oss
med er Foreldreprogrammet Basic, det grunnleggende
foreldreprogrammet. Advanced fokuserer mer på pro-
blemløsning, og Academic skal styrke foreldrenes in-
volvering i barnets skolegang, og styrke samarbeidet
med barnets lærer.

De kortsiktige målene med kurset er å:
• Redusere atferdsproblemer hos barn 
• Fremme sosial, følelsesmessig og intellektuell kom-

petanse hos barn 
De langsiktige målene er:
• Utvikling av et behandlingsprogram for små barn

med tidlig start av atferdsproblemer 
• Utvikling av et rimelig, enkelt og universelt program

som alle familier og lærere kan bruke for å fremme
sosial kompetanse, og forebygge utvikling av at-
ferdsforstyrrelser 

Selve foreldrekurset består av 12 kurskvelder, og hvert
møte varer i 2 timer. Metodene som brukes i kurset er
videovignetter, rollespill, gruppediskusjon og hjemme-
oppgaver. Videovignettene viser hverdagssituasjoner
med barn og foreldre og brukes som utgangspunkt for
diskusjon. Rollespillene er nyttige fordi foreldrene får
mulighet til å øve på nye ferdigheter. I gruppediskusjo-
nene får foreldrene utvekslet tanker og erfaringer og kan
støtte hverandre, 
Foreldregruppen  består av foreldre til 6-8 barn. Det be-
tyr som regel 10-14 voksne.

Kurset er bygget opp sånn at foreldrene først skal jobbe
med å bygge opp en solid, positiv relasjon til sitt barn.
Det gjøres gjennom daglige lekestunder, økt mengde
ros, og belønning for positiv atferd. Tanken er at når for-

T E M A :  L e d e l s e

Ledelse av foreldregrupper i Webster-Strattons
foreldresamarbeidsprogram «De utrolige årene»
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eldre og barn har fylt opp sin konto med positive opp-
levelser så tåler de bedre å sette inn de mindre positive
virkemidlene som grensesetting innebærer.
Den første halvdelen av kurset jobber vi med de positi-
ve elementene, og det er ofte denne delen foreldrene
opplever å ha størst nytte av. De ser ofte store foran-
dringer hos barnet i denne perioden. Etter å ha jobbet
over seks ganger med de positive elementene går vi over
til å lære foreldrene andre nyttige verktøy. Det er blant
annet å gi tydelige beskjeder, ignorere negativ atferd, og
gi tenkepause ved negativ atferd som ikke lar seg regu-
lere men andre metoder.

Ledelse av gruppen
Som helsesøstere har vi kunnskap og erfaring fra grup-
peledelse i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Vi har
derfor gode forutsetninger for å lede slike foreldrevei-
ledningsgrupper.
Når det er sagt, er det flere ting som skiller foreldrevei-
ledningsgruppene fra for eksempel gruppekonsultasjo-
ner på helsestasjonen. En opplæring i programmet i til-
legg er derfor nødvendig. 
Først og fremst er dette et manualstyrt program. Det er
et strukturert terapeutisk foreldreprogram med detal-
jerte manualer, møteoversikter og hjemmeoppgaver.
Gruppemøtene og temaene følger en nøye oppskrift.
Kurskveldene bygger på hverandre og det er lite rom for
å ta inn nye temaer som foreldrene måtte ønske. Kur-
sinnholdet er omfattende og stiller krav til framdrift og
svært disiplinert tidsbruk. Utfordringen blir å tilpasse
og ivareta gruppens og gruppedeltakerens behov innen-
for disse rammene.

For det andre er det en fortløpende og systematisk kva-
litetssikring ved hjelp av flere virkemidler: Hvert grup-
pemøte blir videofilmet for å brukes i veiledning av
gruppelederne. Etter hvert vil også sertifisering av grup-
pelederne gjøres med bakgrunn i blant annet disse vi-
deoopptakene. Foreldrene evaluerer hvert gruppemøte
og kurset samlet. Effekten av kurset måles ved hjelp av
Eybergs atferdsskjema som foreldrene fyller ut både før
kurset og etter avsluttet kurs.
I likhet med grupper på helsestasjonen er det viktig med
mest mulig involvering fra foreldrene for at de skal få et
eierskap til innholdet i programmet. I manualen legges
det stor vekt på at gruppeleder ikke skal fremstå som ek-
spert, men være en del av gruppen og jobbe sammen
med foreldrene for å finne gode løsninger. Det er en po-
sitiv sammenheng mellom foreldrenes innsats og utbyt-
tet av kurset. Foreldrene får også hjemmeoppgaver som
de skal arbeide med mellom gruppemøtene. Vi bruker
både videovignetter og rollespill som utgangspunkt for
gruppediskusjon. Foreldrenes tanker og ideer som er i
tråd med kursinnholdet blir forsterket som viktige prin-
sipper, skrevet opp på flippover og hengt opp på veg-
gen.
Som gruppeleder har vi ansvar for både å presentere
kursinnholdet og skape entusiasme og foreldreaktivitet.
Vi må passe på at alle foreldrene blir hørt og sett. Det
innebærer blant annet å oppmuntre de som er stille uten
at de skal føle seg presset til å si noe. Vi fokuserer på det
positive foreldrene bidrar med, unngår å komme med
fasitsvar, ”spiller ballen” tilbake i gruppa og lar forel-
drene selv komme fram med løsninger. Vi poengterer at
det er foreldrene som er eksperter på egne barn og at det
er deres innsats på kurset som gir resultater.

Vi har hele tiden vært to gruppeledere som veksler på
og som sørger for presentasjon/framdrift av innhold og
ivaretakelse av gruppeprosessen/gruppemedlemmene.
Å være to gruppeledere er en ny erfaring for mange av
oss, men oppleves som svært nyttig. Vi kan supplere
hverandre hvis noe blir glemt og det føles som en god
støtte å ha en annen person med seg. Man holder hver-
andre på plass, hjelper til å holde tiden og det ligger en
kvalitetskontroll i å være to. Gruppene kan være svært
forskjellige. Noen ganger har vi foreldre som virkelig ut-
fordrer oss, da er det godt å være to så vi kan hjelpe hver-
andre ut av vanskelige situasjoner. Det anbefales og
jevnlig bytte partner for at to gruppeledere ikke skal gro
fast i vante roller.

I praksis går det med 1 arbeidsdag pr. uke for å drive sli-
ke kurs. På de første kursene vil det gå med mer tid, da
man som uerfaren har mer behov for forberedelse og
veiledning.
Vi forbereder oss til hvert møte ved å lese gjennom ma-
nualen og det kapittelet i foreldreboken ”De utrolige
årene” som omhandler det aktuelle møtets tema. Videre
ser vi gjennom videovignettene som skal vises og sørger
for å ha klart materiellet som skal deles ut.

Det kreves også en del praktisk organisering Lokalet
som skal brukes må gjøres klart med TV og videospiller,
videokamera og flippover. Vi serverer også kaffe, te og
kjeks. På de første kursene hadde vi tilbud om barne-
vakt. Dette prøver vi å unngå da det krever ekstra orga-
nisering og lokaliteter i tillegg til lønnet barnevakt. Vi
følger opp foreldrene med en telefonsamtale mellom
hvert gruppemøte og gir skriftlige tilbakemeldinger på
det de gjør av hjemmeoppgaver. 
Etter hvert gruppemøte fortar vi en selvevaluering. Vi
oppsummerer hva vi har gått gjennom, hvordan forel-
dreaktiviteten har vært, og om det er ting vi må arbeide
mer med på neste gruppemøte. 

Det er krevende og spennende å lede disse gruppene.
Begrepene ”heftig og begeistret” har fått enda en ny be-
tydning. Ledelse av gruppemøtene kan til tider være en
ganske heftig opplevelse og det kan bli hektisk å få tid
til forberedelse. Det er viktig å skape begeistring, først
og fremst hos foreldrene, men også blant kollegaer, sam-
arbeidspartnere og ledelse.
Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive, de ser at
opplegget virker og at små justeringer kan ha stor effekt.

Endringer tar tid, det er derfor viktig at programmet går
over så lang tid slik at foreldrene får mulighet til å prø-
ve ut nye strategier, komme med motforestillinger og se
i praksis hva som virker. 
Det er stadig flere helsesøstre i Tromsø kommune som
fullfører den 3 dagers workshopen, og som dermed et-
ter hvert kan drive kurs i dette programmet. Det er vel-
dig spennende, lærerikt og utfordrende å være kursle-
der. I tillegg opplever vi som jobber med det en kom-
petanseheving som ikke kan verdsettes nok! Dette pro-
grammet er god barneoppdragelse satt i system, og via
workshop og veiledning lærer vi også hvorfor disse me-
todene fungerer. Dermed kan vi bruke kunnskapen i
dagliglivet på helsestasjonen og i skolen, noe som opp-
leves som veldig nyttig. 
Mer informasjon på:
www.incredibleyears.com og www.deutroligearene.no
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Av ledende helsesøster 
Randi Marie Sørensen

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

I Tromsø kommune er Vaksinasjonskontoret et eget tje-
nestested som ledes av en ledende helsesøster. Tjenes-
testedet er del av resultatenheten Forebyggende helse-
tjenester, som ledes av sjefhelsesøster/enhetsleder. Jeg
har hatt stillingen som ledende helsesøster ved dette
vaksinasjonskontoret siden høsten 1997, og i full stilling
fra og med høsten 2002. Da jeg i 1985 startet å arbeide
ved Vaksinasjonskontoret var åpningstiden kun to timer
to dager i uka, mens det i dag er åpent hver dag fem da-
ger i uka. De første årene jeg arbeidet her var det vanlig
at alle helsesøstre ansatt i kommunen hadde sine vakter
ved kontoret, noe som medførte at det ble relativt sjel-
den den enkelte arbeidet her (kun ca to timer tre-fire
ganger årlig). Dette medførte at hver av helsesøstrene
fikk for lite erfaring med reisemedisin og denne type
vaksinasjon, og det ble derfor alt for vanskelig å oppar-
beide kompetanse til å kunne gi et godt nok tilbud til be-
folkningen.  Fra 1997 til og med 2003 har besøkstallet va-
riert mellom ca. 3500 og 4800 pr år. De siste årene har
vist økning i antall besøkende, med unntak av 2003, da
det var en tydelig reduksjon (sannsynligvis på grunn av
frykt for sars og uroligheter i verden). Høsten og vinte-
ren er det flest besøk, mens våren er ei roligere tid. 

Vaksinasjonskontoret
I dagens situasjon er det en fast stab med meg som le-
dende helsesøster (100% stilling) sammen med tre andre
helsesøstre – også de med lang erfaring – , og hvor hver
av disse tre arbeider en dag ukentlig (til sammen 160%
stilling ved kontoret). Siden 1998 har smittevernoverle-
gen i Tromsø kommune vært medisinsk faglig ansvar-
lig for Vaksinasjonskontoret. Smittevernoverlegen, som
har allmennlegepraksis i kommunen, er ikke tilstede på
Vaksinasjonskontoret når brukerne får sine vaksina-
sjonsprogram utformet og vaksiner gitt, eventuelt også
utdelt resept på malariamedisin. Når det gjelder rekvi-
rering av vaksiner, samt reseptutdeling, så benyttes det
på forhånd ferdig underskrevne rekvisisjoner og resep-
ter (skrevet av smittevernoverlegen).

Arbeidsoppgavene
Oppgavene som skal ivaretas er å informere, gi råd og
veiledning til utenlandsreisende i alle aldre. Det kan
være eventyrlysten ungdom som reiser mye på egen
hånd og det kan være bistandsarbeidere med familier,
misjonærer og journalister, blant annet, og som alle skal
ut i verden – fjernt eller nært – for kortere eller lengre
tid. I tillegg til informasjons-, rådgivnings- og veiled-
ningsarbeidet gjennomføres også vaksinasjonsarbeidet,
samt eventuelt utdeling av resept på malariamedisin.
Helsesøster tilrettelegger også for, tilbyr og gjennomfø-
rer den årlige influensavaksinering, til de grupper som
er anbefalt denne vaksinen. Studentgrupper som får
gratis hepatitt B-vaksine benytter også Vaksinasjons-
kontoret for å få bestilt og satt disse. I tillegg ønsker også
noen bedrifter å benytte vaksinasjonskontoret for å få
vaksinert sine ansatte. Tuberkulosearbeidet er en annen
omfattende oppgave som Vaksinasjonskontoret nå har
ansvar for. Her handler det om å innkalle og foreta
undersøkelse av utlendinger som kommer fra land med
høy forekomst av tuberkulose. Denne undersøkelsen
innbefatter tuberkulintest, henvisning til røntgen thorax
og eventuelt nærmere undersøkelse ved lungepolikli-
nikken. I tillegg handler det om å foreta miljøundersø-
kelse i forbindelse med eventuelle tuberkulosetilfeller i
befolkningen for øvrig. Vaksinasjonskontoret er dessu-
ten tillagt ansvaret for å koordinere DOT behandling (di-
rekte observert behandling). Etter at denne behand-
lingsformen ble innført i Norge har jeg som leder ved
Vaksinasjonskontoret, sammen med tuberkulosekoor-
dinator, fått ansvar av smittevernoverlegen til å finne eg-
net personale som kan ta ansvar for oppgaven i hvert en-
kelt tilfelle i kommunen.

Lederarbeidet
Som ledende helsesøster har jeg ansvar for å
1) Påse at arbeidet med kvalitetsutvikling og kvalitets-

kontroll ved Vaksinasjonskontoret blir ivaretatt i
samsvar med fastsatte retningslinjer (Tromsø kom-
mune 2004).

2) Arbeide for et godt arbeidsmiljø på tjenestestedet slik
at det fremmer stabilitet blant personalet og god kva-
litet på tjenestetilbudet (Funksjonsbeskrivelse for le-
dende helsesøster, Tromsø kommune 2004)

3) Legge til rette og påse at de arbeidsoppgaver som er
tillagt Vaksinasjonskontoret blir utført på en faglig
forsvarlig måte.

Som leder planlegger jeg de forskjellige arbeidsoppga-
ver og rutiner med mine kolleger.  Gode rutiner, doku-
menterte prosedyrer og arbeidsfordeling er alltid viktig,
men kanskje spesielt viktig der man bare arbeider en dag
i uka. Jeg ser det som helt nødvendig at alle er godt kjent
og kan arbeide sjølstendig. Dette blant annet med tanke
på sårbarhet ved for eksempel ferie, sykdom, kurs og an-
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net fravær. For kontinuitet og for faglig forsvarlighet er
det nødvendig med leder i full stilling, samtidig som det
er praktisk velfungerende. Kontoret er åpent fem dager
pr uke, men hvor kun fire av dagene har fast åpningstid
for brukerne. Den femte dagen er satt av til kontorar-
beid, men ofte bringer også denne dagen med seg en del
besøk og telefoner med spørsmål. Selv om vi har time-
bestilling er dagene ofte uforutsigbare. Det er stadig
noen som er sent ute og må få satt vaksiner fort.

Når det gjelder kontakten med smittevernoverlegen har
vi avtale om kontakt pr telefon ved behov. Smittever-
noverlegen har også satt av fast besøkstid ved kontoret
en gang pr uke. Det er med tanke på at vi kan ta opp fag-
lige spørsmål, og saker vedrørende den daglige driften.
I tillegg avholdes det smittevernmøte ved Vaksina-
sjonskontoret ca to ganger i året (smittevernoverlegen
innkaller). Deltakerne på disse møtene er smitteverno-
verlegen, kommuneoverlegen, sjefhelsesøster, helsesøs-
ter for flyktninger, lege for flyktninger, lege ved sosial-
medisinsk senter, tuberkulosekoordinator og meg selv.

Utfordringer og faglig forsvarlighet i helsesøs-
terarbeidet
Helsesøstrene må være kjent med hva de reisende bør
være oppmerksom på og hvilke vaksiner som er anbe-
falt til de forskjellige reisemål. Det gjelder også for-
holdsregler for barn på reise, gravide, eldre og personer
med spesielle helseproblemer.  Sistnevnte oppfordrer vi
ofte å kontakte sin spesialist eller fastlege om det er noe
vi er usikker på i forhold til vaksiner og råd for reisen.
Som faglitteratur og håndbøker benytter vi det som ut-
gis av Statens institutt for folkehelse (1998, 2002), og det
som er utgitt av Verdens helseorganisasjon/WHO
(2004). Helsesøstrene tar gjerne kontakt med Folkehelsa
i ulike saker og spørsmål, når det er behov for dette. Det
benyttes også en dansk og en svensk bok om reisemedi-
sin (Rombo 2004, Buhl 2004).

Vaksinasjonskontoret er en spennende og trivelig ar-
beidsplass. Til å begynne med var det en faglig ensom
tilværelse, da det var få med samme faglige interesse å
diskutere spørsmål og problemer med. Vi fikk etter
hvert delta på kurs som Folkehelsa arrangerte, og nå er
dette et fast opplegg. Først på 1990 tallet ble det startet
ei gruppe med betegnelsen FIRM (Forum for Infeksjons-
og reisemedisin), en oppstart initiert av leger som ar-
beidet med infeksjons- og reisemedisin.  FIRM arrange-
rer årlig en to dagers konferanse hvor aktuelle saker
innen faget blir belyst og diskutert. Dette er et nordisk
samarbeid (innbefattet Finland) og de fleste som deltar
er leger og helsesøstre som arbeider med reisemedisin.
Her knyttes det kontakter for faglig utveksling. Ved
Vaksinasjonskontoret i Tromsø  får vi også  ofte hen-
vendelser med spørsmål om vaksiner og malariaprofy-
lakse fra helsesøstre og leger i andre kommuner i lands-
delen, noe vi synes er bare positivt. Vi formidler med
glede den kunnskapen vi har. I tillegg til dette er det en
del helsesøstre som arbeider i nordnorske kommuner
som har hospitert hos oss. 

En av utfordringene i arbeidet er  særlig knyttet til tu-

berkulosearbeidet i forhold til utlendinger som kommer
fra land med høy forekomst av tuberkulose. Disse bru-
kerne som i denne sammenheng kvalifiserer  til  tuber-
kuloseundersøkelse får tilsendt brev med time for
undersøkelsen.  Det er ikke alle som møter og noen må
innkalles flere ganger. Enkelte møter fram og får satt tu-
berkulintesten, men møter ikke fram til den etterføl-
gende avlesning.  Andre møter ikke til røntgenundersø-
kelse.  Dette skaper mye ekstra arbeid, og det er et pro-
blem som også andre vaksinasjonskontor strever med. 

Faglig forsvarlighet
Med hjemmel i helsepersonellovens bestemmelse om
faglig forsvarlighet (§ 4) skal helsesøster utføre sitt ar-
beid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsesøsters
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øv-
rig. Helsesøster skal også innrette seg etter sine faglige
kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise
pasienten videre der dette er nødvendig og mulig. I den-
ne sammenheng skal helsesøster også samarbeide med
annet kvalifisert personell, og når det gjelder vaksina-
sjon er det legen som har delegert arbeidet til helsesøs-
ter (i og med hovedregelen om at ”Bare leger og tannle-
ger kan rekvirere reseptbelagte legemidler”, jf helseper-
sonelloven §11, Befring og Ohnstad  2000). Helsesøster
har kun myndighet til å rekvirere ”Vaksiner etter helse-
direktørens vaksinasjonsprogram”, det vil si det som be-
tegnes som barnevaksinasjonsprogrammet og som ut-
gjør basisvaksinasjonen i Norge. ”Basisvaksinasjonen
foregår i sped- eller småbarnsalder, med påfylningsdo-
ser (revaksinasjon) i skolealder” (Statens institutt for fol-
kehelse 1998:5,13).  I og med denne bestemmelsen er det
helt klart at det er legens ansvar å  rekvirere vaksiner
samt vaksinere barn og voksne som ikke innbefattes av
det faste ”Barnevaksinasjonsprogrammet”. 

Det er imidlertid også slik at det i helsepersonelloven er
en bestemmelse om ”Bruk av medhjelper” (§ 5), det vil
si at legen – når det gjelder vaksinasjonsarbeid – kan
overlate det til helsesøster ”hvis det er forsvarlig ut fra
oppgavens art”, helsesøsters ”kvalifikasjoner og den
oppfølging som gis”. Helsesøster er da ”underlagt” le-
gens ”kontroll og tilsyn”. I kommentarer til denne para-
graf i helsepersonelloven uttales det blant annet at ”I
denne bestemmelsen presiseres kravet til forsvarlighet
når helsepersonell benytter medhjelpere. Det dreier seg
m.a.o. ikke om en rett til å benytte medhjelpere, men
rettskrav når medhjelper benyttes” (Befring og Ohnstad
2000:54). Det uttales videre at ”Den som benytter med-
hjelper, må kjenne til vedkommendes kvalifikasjoner,
ev. ved å innhente nødvendig dokumentasjon på de for-
melle kvalifikasjoner eller ved vurdering av medhjelpe-
ren i forbindelse med utføring av oppgavene (forhånds-
kontroll). Det må foretas en vurdering av om disse er til-
strekkelige for å kunne utføre oppgaven på en faglig for-
svarlig og adekvat måte, ev. etter den opplæring/vei-
ledning som vil bli gitt av helsepersonellet. Dette må
også sees på bakgrunn av det tilsyn og den oppfølging
som kan gis overfor medhjelperen. Det helsepersonell
som benytter medhjelper, har også ansvaret for tilstrek-
kelig oppfølging i forbindelse med utføringen av opp-
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• Hjertebarnet  (magasinet vårt, har 4 utgaver pr.år)
• Medfødte hjertefejl (diagnoser, dansk tekst)
• Mitt barn har hjertefeil
• Når barnet skal hjerteopereres
• Hjemme etter operasjon
• Har du fått et hjertesykt barn? (med giro)
• Vil du hjelpe et hjertesykt barn? (med giro)
• Hjertesyke barn og unge
• De fleste har et hjertebarn – de færreste får vite 

det av en lege.
• Tannhelse hos barn med hjertefeil
• Hjertesyke barn i skolen
• Det handler om å være medmenneske

• Ronald McDonald Hus (på 
Rikshospitalet)

• Organdonasjon
• Min bok(malebok for familien

over hva som  foregår på syke-
huset)

• Mitt barn har døtt (svensk hefte)
• Medfødte hjertefejl (dansk og er

en mer utfyllende bok). Denne
boken koster kr. 125,- + porto.

Info om alle brosjyrene på  www.ffhb.no
Alle brosjyrene kan bestilles via e-mail: ffhb@ffhb.no
eller på tlf. 22 79 94 50 evt. fax. 22 79 94 51.

gaven i form av løpende tilsyn og nødvendige instruk-
sjoner. Dette innebærer at man må være tilgjengelig og
gi råd, veiledning og instruksjon underveis” (op cit: 55-
56).    

Når det gjelder administrativ og faglig ledelse av Vak-
sinasjonskontoret i Tromsø, innbefattet ledelse av vak-
sinasjonsarbeidet som helsesøstre her ivaretar, så er det
blant annet helt avgjørende at instruksjonen fra legen er
tydelig samtidig som helsesøsterstaben må være kvali-
fisert (både formelt og reelt). Dette synes vi er ivaretatt
gjennom dagens ordning ved Vaksinasjonskontoret i
Tromsø, og det kan i denne forbindelse nevnes at det i
løpet av mine år som ledende helsesøster aldri skjedd
noen uhell i dette vaksinasjonsarbeidet som ivaretas av
helsesøster. Det er helsesøstrene som utfører det prak-
tiske arbeidet som legens medhjelper, med det ansvar
som er tillagt smittevernoverlegen.  Samtidig med dette
har helsesøstrene et selvstendig ansvar for å utføre ar-
beidet faglig forsvarlig. Ledende helsesøster må ha et
nært samarbeide med legen og sørge for at praksis ikke
går ut over de instrukser og arbeidsoppgaver som er de-
legert. De helsesøstrene som til daglig arbeider med fa-
get holder seg godt oppdatert når det gjelder anbefa-
linger angående vaksinering og rådgivning ved uten-
landsreiser. Dersom det skal fungere som loven tilsier
må også legen være godt kvalifisert til oppgaven. Den
opplæring vi ved vaksinasjonskontoret får er som tidli-
gere nevnt i forbindelse med kurs og konferanser. Vi har
sett på dette som nødvendig og nyttig for oss.  Man kun-
ne kanskje stille spørsmål om helsesøsterutdanningen
burde innbefatte også denne type vaksinasjonsarbeid i
sin rammeplan (og fagplanner), eller om det heller bør
være en egen etterutdanning for helsesøstre. Alternativt
kan man tenke seg et formalisert internopplæringspro-
gram som er likt for alle kommunene i Norge i de tilfel-
ler hvor denne type vaksinasjonsarbeid blir ivaretatt av
helsesøstre.

I Tromsø kommune er det i løpet av den siste tiden blitt
stilt spørsmålstegn ved faglig forsvarlighet når det gjel-
der ledelse og drift av Vaksinasjonskontoret. Dette har
skjedd i forbindelse med kvalitetssikringsarbeidet og -

systemet som er etablert. Det er kommuneoverlegen
som har stilt et slikt spørsmål til smittevernoverlegen,
og da med bakgrunn i at det ikke er lege til stede som
rekvirerer vaksiner, og malaria medisin, samt gir råd og
veiledning til den enkelte bruker. Med dette som ut-
gangspunkt har Smittevernoverlegen i 2004  sendt brev
til Helsedepartementet, med opplysninger om hvordan
Vaksinasjonskontoret drives, og videre med spørsmål
om det ut fra helsepersonelloven er faglig forsvarlig. Så
langt er det ikke kommet noe svar. 

Avsluttende merknader
Denne type vaksinasjonsarbeid er virkelig interessant
og relevant for helsesøster å kunne ivareta, og arbeidet
byr ofte på spennende møter med mennesker som rei-
ser mye. Det er viktig med en vel skolert og erfaren stab
av helsesøstre, innbefattet at den enkelte helsesøster ar-
beider relativt mye (ofte) i forhold til målgruppen av
brukere. Det er videre meget viktig at faglig forsvarlig-
het gjennomtenkes nøye, og at delegasjon fra lege til hel-
sesøster er formalisert og tydelig. Samtidig er det viktig
at kravet om kontroll og tilsyn, oppfølging og veiled-
ning, etterleves på en god måte i praksis. Som ledende
helsesøster synes jeg fremdeles at arbeidet ved Vaksi-
nasjonskontoret i Tromsø er utfordrende og lærerikt. 
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Gode råd når du skal ta ordet:
1. REIS DEG ROLIG OPP, ikke skyv fra med armlenet.
2. GÅ ROLIG FRAM
3. LITEN PAUSE, mens du puster og ser ut over publi-

kum
4. BEGYNN SAKTE OG TYDELIG (hvis du setter i

gang straks røper det nerver – og du kommer lett til
å snakke for fort).

5. TAKK DEN SOM PRESENTERTE DEG – ved navn.
6. LÆR DEG UTENAT DE FØRSTE TO SETNING-

ENE. Dann deg bilde av disse to setningene. Lettere
å huske da om du skulle glemme ordene.  Starten er
særdeles viktig. Vær grundig forberedt, spesielt på
starten.

7. BRUK HELST STIKKORD hvis du kjenner temaet
godt. Hvis du bruker manuskript, så prøv å kun
kikke på manus i starten på setningen, se opp mens
du fullfører setningen. Kun et blikk på manus – så
deretter publikum.

Husk kroppsspråket når du holder et innlegg:
Ansiktet:
- Se blid ut
- Se hyggelig ut
- engasjert
Ikke:

- lukket ansikt
- plaget, lidende
- sint
- kjedelig

Avspenningsprosedyre når du snakker:
1. PUSTEN skal ned i mellomgulvet (Må trenes en del

på)
2. SKULDRE ned
3. TUNGA ned (har tendens til å sprette opp i ganen)
4. RETT KROPPSHOLDNING (klar – stillingen)
5. FØTTENE fra hverandre i skulderbredde-avstand
6. ARMENE rett ned

Kutt ut ord som gjør deg lite troverdig når du
holder   innlegg:
- Tror jeg...
- På en måte...
- Liksom...
- Kanskje...
- I grunnen...
- ...ikke sant ? (henvendt til mannen)
- ...eller hva mener du?        ”

Tenk deg for eksempel at en lege sier: ”Jeg tror på en
måte at det kanskje er blindtarmen, og jeg lurer på om
jeg liksom skal operere, - i grunnen...”
VIRKER SOM VI IKKE HELT VÅGER Å STÅ FOR
DET VI SIER

Ref. Psyk. V. K. Galtung

Når du er møteleder:
1. ØNSKE VELKOMMEN
2. KLARGJØRE HENSIKTEN MED MØTET
3. DELTAGERNE: SØRG FOR INTRODUKSJON
4. FORESLÅ REFERENT
5. DEFINERE PROBLEMET:

a. HVA ER PROBLEMET?
b. ÅRSAKEN(E) TIL PROBLEMET?

6. FÅ FRAM LØSNINGSFORSLAG: 
DE MULIGE LØSNINGER PÅ PROBLEMET

7. OPPSUMMER SÅ LANGT
8. FÅ MØTET TIL Å VELGE BESTE LØSNINGER
9. KONKLUDER!  HVA HAR MØTET KOMMET

FRAM TIL

En god møteleder arbeider etter:
”STØVSUGERPRINSIPPET” 

STØVSUGER FORSAMLINGEN FOR FAKTA, IN-
FORMASJON, INFORMASJON OG FORSLAG
- SAMLER DISSE SAMMEN
- SYSTEMATISERER DEM
- OPPSUMMERER OG KONKLUDERER FOR 

HVERT HOVEDPUNKT

VIDERE:
- ENGASJERER ALLE PÅ EN STRUKTURERT MÅTE
- FÅR  MAKSIMALT UT PÅ KORTEST MULIG TID
- PASSER PÅ AT ALLE KOMMER TIL ORDET I TUR 

OG ORDEN – ALDRI SAMTIDIG
- OPPKLARE UTYDELIGHETER

Hvordan delta på et møte:
1. Ikke reis deg når du snakker
2. Hold korte innlegg
3. Hold deg til temaet
4. Kontroller stemmeleiet. Snakk rolig og konverse-

rende
5. Ta kun opp ett forslag til løsning om gangen
6. Forsterk hvert forslag med begrunnelse, bevis, en

undersøkelse, statistikk, demonstrasjon og lignende
7. Lytt nøye til alle taler. Noter stikkord, lytt videre
8. Still spørsmål
9. Avbryt ikke andre

10. Hvis noen avbryter deg: si gjerne at du gjerne vil
snakke ferdig – og fortsett!

Når du skal skrive referat:
1. Hva som skjer (punkt for punkt)
2. Hvilke beslutninger som fattes (for hvert punkt)
3. Hvem skal gjennomføre hva innen når
4. Neste møte: tid, sted
5. Referatet godkjennes evt. Av møteleder, og sendes

deretter ut til deltagerne.

Fra kurs i ”Møteledelse”, ukjent forfatter.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Greta Jentoft, 
ledende helsesøster 
Tromsø kommune

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

Elever i videregående skole:
VIP-PROSJEKTET - VEILEDNING OG INFORMA-
SJON OM PSYKISKE PROBLEMER OG LIDELSER

Hovedmålet er å: ”gjøre elever bedre rustet til å ta vare
på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke
hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske problemer
og lidelser.”
Vip-prosjektet bygger på forståelse og prinsipper fra
empowermentstrategien. Det vil si å bemyndige de som
søker hjelp gjennom rådgivningsarbeid ved å vektlegge
mestring og kompetanse. Vip-prosjektet har utviklet en
arbeidsmodell for profesjonelle hjelpere med tanke på å
hjelpe individet til selvhjelp. Vip-prosjektet legger vekt
på det normale, at det er vanlig å ha det vanskelig i pe-
rioder, og at det kan gjøres noe med. Mange har proble-
mer, og fokus er på hvor grensen går mellom vanlige
problemer og større vanskeligheter som man trenger
hjelp til å håndtere.

Del 1: Gjennomføring
Informasjon til hele lærerkollegiet i videregående skole:
To prosjektmedarbeidere informerer om VIP prosjektet
og gjennomføringen av programmet som innbefatter re-
levant informasjon om ungdom og psykisk helse.

Del 2: Arbeid i klassene
Klassestyrer eller annen interessert lærer, arbeider med
studieheftet sammen med elevene, over en periode på
ca. 3 timer. Her kan et samarbeid med helsesøster eller
rådgiver være naturlig. Studieheftet har tekst om ung-
dom og følelser og om normale og alvorlige problemer.
Heftet har ”historier” slik at elevene lettere kan identifi-
sere seg med oppgavene. 

Del 3: Klassebesøk
Hver klasse på grunnkurs får besøk av fagfolk som vil
svare på spørsmål fra elevene og gi mer informasjon og
bidra til å oppklare uklarheter. 

Del 4: Oppfølging
Prosjektets medarbeidere er tilgjengelige på telefon for
veiledning og informasjon til lærere som deltar i pro-
sjektet. 

VIP-prosjektet er opptatt av lokal forankring ved den en-
kelte skole. Et samarbeid mellom helsesøster, pedago-
gisk-psykologisk tjeneste og fagpersoner fra lokalpsyki-
atrien er ønskelig å få etablert når dette tiltaket gjennom-
føres. Prosjektet finansieres av Blakstad sykehus, og
støttes av Akershus fylkeskommune og Sosial og helse-
departementet.

For mer informasjon om prosjektet;
www.vipweb.no

Elever i videregående skole:
Venn1.no

Venn1.no består av Basispakken og to påbygningsmo-
duler. Arbeidet/undervisningen ledes av skolens lærer
eller helsesøster. I tillegg tilbys klassene foredrag fra en
av Mental Helse Norges ungdomskontakter. Foredraget
er en blanding av informasjon om psykisk helse, per-
sonlige erfaringer og dialog med elevene. Målgruppen
er ungdom 16-20 år i videregående skole, på fritids-
klubber, folkehøyskoler mv. Gjennom Venn1.no settes
det fokus på hvordan ungdom kan ta vare på egen og
venners psykiske helse. 

Ungdommene vil få kunnskap om:
• hva psykiske problemer er, alminneliggjøre proble-

matikken unge og psykisk helse, samt forebygge ne-
gative holdninger og fordommer om psykiske pro-
blemer.

• hvor ungdom kan søke hjelp hvis en trenger og øn-
sker det, og hvilken hjelp en vil få på de forskjellige
stedene.

• hvordan være venn med en som har det vanskelig,
hvordan ungdom selv kan håndtere psykisk helse og
følelser i venneflokken.

BASISPAKKEN: er et tretimers opplegg i en grunnpak-
ke som alle ungdommene skal igjennom. I basispakken
kartlegges kjennskap, kunnskap og behov gjennom en-
kle praktiske øvelser. Inkluderer foredrag og avsluttes
med rollespill.

FIRKLØVER: fagtimer med tilpasset opplegg som in-
kluderer faglige opplegg i engelsk, kroppsøving, sam-
funnslære og norsk.
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A-TIL-Å PAKKEN: et 3 til 5 dagers prosjekt som inne-
holder: undersøkelse, Basispakke, prosjekt og foreldre-
møte. Modulen er lagt opp slik at flere klasser eller even-
tuelt alle elevene på skolen jobber på tvers i ulike grup-
per.

Venn1.no inngår i Psykisk helse i skolen, som er en fel-
lessatsing fra Sosial- og helsedirektoratet, Barne- og fa-
miliedepartementet, Læringssenteret, Rådet for psykisk
helse, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Voksne for
Barn og Mental Helse Norge. Skoleprogrammet er også
en del av Regjeringens strategiplan for barn og unge, ”
….sammen om psykisk helse” (2003) og opptrappings-
planen for psykisk helse (1996-2008). Satsingen er eva-
luert.

Gjennom Venn1.no ønsker man å bevisstgjøre ungdom
om at det å ha det vanskelig i perioder av livet ikke er
uvanlig, og at presset på dagens ungdom om å være
”perfekt, frisk og vellykket”, ikke nødvendigvis harmo-
nerer med det virkelige livet eller det å være lykkelig.

Venn1.no vil ikke fjerne ungdoms psykiske plager eller
problemer, men bidra til å fokusere på viktigheten av
vennskap og aksept fra venner, samt gi deltakerne økt
sosial kompetanse.

Venn1.no er utviklet av Mental Helse i samarbeid med
ungdom, kulturarbeidere, undervisnings- og helsefag-
lig personell, organisasjonens tillitsvalgte, informa-
sjonsrådgivere og andre fagfolk.

Informasjon:
WWW.mentalhelse.novenn1.no 

Lærerkurs:
”Hva er det med Monica”

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning arrangerer kurs for
lærere i ungdomsskolen og videregående skole.  

Målsetting: 
o Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant læ-

rere om psykiske vansker hos ungdom 
o Bidra til å styrke lærerrollen generelt og klassesty-

rerrollen spesielt i møte med elever som sliter psy-
kisk 

o Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnska-
pen om psykisk helse og psykiatri i undervisningen

Målgruppe:
Kursets målgruppe har vært faglærere, allmennlærere
og klassestyrere i den videregående skole, men det er
også vært invitert og deltatt helsesøstre, sosiallærere,
rådgivere, PPT - ansatte og lokale representanter fra
Mental Helse og LPP.  

Bakgrunn for kurset: 
I forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse
har Sosial- og Helse- departementet utarbeidet en infor-
masjons- strategi 1999 - 2008 «Noe å snakke om...» med,
en delstrategi overfor barn og unge og psykisk helse.  I
denne delstrategien er det utarbeidet et eget nasjonalt

seminar for lærere i den videregående skole. 
Det pedagogiske personalet i den videregående skole
opplever at et stadig stigende antall elever sliter med
angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for
psykiske lidelser/belastninger. Behovet for å øke den
faglige kompetanse for det pedagogiske personalet er
derfor stort. Mange opplever usikkerhet og maktesløs-
het i forhold til elever som sliter. Mange har også pekt
at det er behov for presentasjoner av gode samarbeids-
modeller mellom skole og hjelpeapparat.
Kursdagene skal være en arena for informasjons- og er-
faringsutveksling mellom den videregående skole, læ-
rere imellom og mellom fagfolk og lærere. Hensikten er
at kunnskap om psykisk helse kan være en del av fore-
byggingsaspektet. Lærere har en viktig rolle i sin kon-
takt med elever, og kan derfor være en resurs i tidlig
oppdagelse av symptomer. I tillegg skal kurset gi inspi-
rasjon til å snakke med elever om psykiske lidelser på
en naturlig måte for å bygge ned stigma. Kurset er en
viktig faktor i et holdningsendrende arbeid, og vårt øn-
ske er at alle lærere må få del i denne type faglige kom-
petanseheving. Administrasjonen ved skolene er der-
med med på å sette problemstillinger omkring tema psy-
kisk helse og ungdom på dagsorden.

Informasjon:    www.psykopp.no
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Breigaten 21,
4006 Stavanger
e-post: post@psykopp.no

Elever i ungdomsskole:
”Alle har en psykisk helse”

Undervisningsopplegget «Alle har en psykisk helse» er
utarbeidet av Rådet for psykisk helse, og er en del av So-
sial- og helsedirektoratets informasjonssatsning. Per-
men inneholder et undervisningsopplegg for åttende,
niende og tiende klasse. Målet med skolepakken er å gi
ungdom mer kunnskap om psykisk helse slik at de bed-
re kan mestre en vanskelig livssituasjon eller være en
god venn for noen som sliter, og kan også være et godt
verktøy å støtte seg på for lærere når de underviser i det-
te temaet

Å være en god venn
Elevoppgavene varierer mellom fordypningsoppgaver
og mer aktivitetsbaserte oppgaver: Ta med et plagg du
liker, men ikke tør gå med, arranger en Idol-konkurran-
se hvor alle i klassen får erfare hvordan det er å være
både avsender og mottaker av kritikk, lag et intervju
med deg selv om sju år og finn ut hva du har oppnådd,
hva slags problemer du har nå, og sammenlign med dem
du har i åttende klasse.
Oppgavene skal gi elevene mer kunnskap om psykisk
helse, og skille mellom hva som er normale, smertefulle
livshendelser, og hva som er alvorlige psykiske lidelser.
I tillegg synliggjør de hvordan man kan være en god
venn, og de viser hvor grensen går for når man må søke
profesjonell hjelp fra voksne. Det er ikke lagt opp til at
elevene skal fortelle om egne opplevelser eller utlevere
familien sin, understreker Hege Johnsen i Rådet for psy-
kisk helse.

49



Det kreves ikke at lærerne skal ha forkunnskaper for å
ta i bruk dette opplegget. Det anbefales likevel at lærere
allierer seg med pp-tjenesten, helsesøster og andre læ-
rere. De står fritt til å velge oppgaver fra permen, og det
er ikke lagt noe fast pensum. Hvert skoleår har sitt ho-
vedtema: Selvopplevelse og identitet i åttende klasse,
annerledeshet og ensomhet i niende klasse og frykt for
det ukjente i tidende klasse. Skolepakken er løst som et
prosjektarbeid med progresjon i forhold til ulike klasse-
trinn.  Det er bevisst valgt ulike temaer og struktur på
gjennomføring, i forhold til elevens alder, skolesituasjon
og forhåndskunnskap for å nå de gitte målsettinger.
Skolene oppfordres til å følge opplegget på alle skole-
trinnene, helst i bolker av tre dager i de to første årene,
og litt mer tid brukes i tidende klasse. Undervisnings-
permen ble i fjor testet ved fem skoler rundt i landet.
Tilbakemeldingene var veldig positive, både fra lærere
og elever. Blant elevene i tiende klasse svarte nitti pro-
sent at de kunne mer om psykisk helse etter prosjektpe-
rioden. Lærerne er også godt fornøyd med faglig inn-
hold og undervisningspakkens utforming. De mener at
elevene har fått økt evne til å forholde seg til egen og an-
dres psykiske helse, sier Johnsen.
Likevel kan elever mer om psykisk helse enn før. Mange
har hatt empatitrening, for eksempel undervisnings-
opplegget Steg for Steg, allerede i barnehagen. I tillegg
blir temaet behandlet mye bedre og bredere i media enn
før. Men det varierer hvor mye hver enkelt elev kan om
dette på forhånd. Målet vårt er å gi mest kunnskap til
dem som kan minst, sier prosjektleder Hege Johnsen i
Rådet for psykisk helse.

Informasjon: Rådet for psykisk helse ved prosjektleder
Hege Johnsen; tlf. 23 10 38 82
e-post: hege.johnsen@psykiskhelse.no

Elever i videregående skole:
STEP- ungdom møter ungdom  

STEP er et forebyggende miljøtiltak hvor elevene arbei-
der aktivt med det psykososiale miljøet. Programmet er
mestringsorientert og hovedmålet er å øke unges kunn-
skaper, innsikt og mulighet til å mestre sin egen livssi-
tuasjon og utvikling. STEP er et program i regi av orga-
nisasjonen Voksne for Barn (VfB).

I ”STEP-ungdom møter ungdom” er spesielt to tiltak
vektlagt: samtaletjenesten og jente- og guttegrupper. I
samtaletjenesten kan ungdom bistå yngre og jevnal-
drende i spørsmål som berører hverdagslivet. I opplæ-
ringen legges det spesielt vekt på kommunikasjon og
samtaleteknikk, opplæring i drift av jente- og gutte-
grupper. Elevene får oversikt over hjelpeinstanser i lo-
kalsamfunnet. Andre temaer for opplæring er rusmis-
bruk, spiseforstyrrelser, relasjoner og vennskap, mest-
ring, seksualitet, identitet, selvbilde og presentasjons-
teknikk.

I STEP legges det vekt på at ungdommene selv skal være
med på å utforme tiltaket og ha et eierforhold til det.
Ungdommene kan utforme egne tiltak ut fra behov som
viser seg i skolen eller i deres miljø, for eksempel triv-
selsundersøkelser, arrangere trivselsdager hvor man fo-

kuserer på det psykososiale miljøet, etablere fadderord-
ning og liknende.

Ungdommene som rekrutteres for å bli samtalepartnere
får opplæring og veiledning av rådgiver, helsesøster el-
ler andre som kan være et støttenettverk (for eksempel
PPT). Skolen eller ungdomshuset bør samarbeide med
andre instanser for å kunne gi bredde i opplæringen.
Ved avsluttet opplæring får deltakerne kursbevis fra
VfB og de avgir en taushetserklæring ved oppstarten.

Hvorfor STEP?
Flere undersøkelser viser at ungdom mellom 16 -19år er
en utsatt gruppe. Overgangen til videregående skole
innebærer at de fleste ungdommer starter på skole uten-
for sitt nærmiljø. Store skoler, lite ressurser til rådgivere
og helsepersonell og lite samarbeid mellom hjem og sko-
le fører til at ungdom som sliter ikke får nok oppmerk-
somhet. I sosiologisk og pedagogisk/psykologisk forsk-
ning er det fokusert mye på ”jevnaldersosialisering”. De
”signifikante andre”- personer som er viktige for oss i
vår identitetsutvikling og i utvikling av våre holdning-
er har stor betydning for om vi tar i mot et budskap el-
ler ikke.

Stortinget vedtok i 2002 nye regler for det psykososiale
skolemiljøet. De nye lovreglene i opplæringsloven inne-
bærer at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for et
godt miljø, og ungdommene skal trekkes inn i arbeidet.
STEP kan gi skolen gode rammer og muligheter for å
bedre det psykososiale miljøet for elevene. Ungdom-
mene er aktive endringsagenter som arbeider for et po-
sitivt skolemiljø hvor flere elever blir ivaretatt.

Info om STEP
Tlf: 23 10 06 10, fax: 23 10 06 11
E-mail: vfb@vfb.no

Elever i barneskolen:
ZIPPYS VENNER 

Zippys venner er et undervisningsopplegg beregnet på
6-8 åringer, om pinnedyret Zippy, gutten Tig og venne-
ne hans.  Gjennom undervisningsleksjoner følger barna
Zippy og vennene i gode og onde dager.  De blir uven-
ner, lei seg, glade igjen, nervøse og sinte.  Etter en inn-
ledende historie skal barna i gruppen svare på spørsmål
og løse oppgaver hvor de tenker gjennom hvordan de
ville ha håndtert utfordringene Zippy og vennene hans
støter på .

Hensikten:
• Lære barna å mestre hverdagsproblemer, identifi-

sere og snakke om følelser og utforske måter å hånd-
tere dem på.  Bedre mestring av livspåkjenninger og
kriser beskytter mot psykiske problemer som i ver-
ste fall kan utløse selvmordstanker. 

Programmet:
• Går over 24 skoletimer.  Starter med en historie om

Zippy og vennene hans.  Oppgavene har ingen fasit,
barna skal selv komme med løsningsforslag på ut-
fordringene historiene tar opp.

Helsesøstre Nr. 1 – 2005

50



Helsesøstre Nr. 1 – 2005

51

Opplegget:
• Aktiviteten i timene varierer mellom tegning, rolle-

spill, øvelser, lek og samtale.  Alle historiene har far-
gerike illustrasjoner. Tema: Følelser, kommunika-
sjon, vennskap, konfliktløsning, forandringer og tap,
”vi takler det”.

Lærerveiledning:
• Lærerne får opplæring i programmet i forkant og vei-

ledning underveis.  Til hver time følger en detaljert
lærerveiledning.  Hver time skal evalueres av lærer.

Opprinnelsen til Zippys venner:
• Kommer fra den britiske organisasjonen ”Befrien-

ders International, som har drevet krisetelefoner i
flere land.  De spurte seg hva som kunne gjøres for å
forebygge at så mange kommer i en situasjon hvor de
ønsker å ta sitt eget liv.  Svaret ble det forebyggende
barneprogrammet Zippys venner, som Partnership
for Children nå står ansvarlig for. I Norge har Orga-
nisasjonen Voksne for barn (VfB) lisens på og pro-
sjektansvar.  Prøves ut i Rogaland og Oppland.

Evaluering:
• Prøvd ut i England, Danmark, Litauen, Brasil, India

og snart også i Canada.  Mer enn 10.000 barn har full-
ført programmet.  Elever som har deltatt viste tyde-
lig bedring i sosiale ferdigheter i forhold tilsamar-
beid, positiv selvhevdelse, selvkontroll og evne og
innlevelse i andres situasjon.  Tester har vist at barna
viser bedre mestringsstrategier også ett år etter
gjennomføring.  Lærere rapporterer bedret klasse-
miljø, større kjennskap til elevene og hva de kan bi-
dra med.

Programmet skal vurderes våren 2005 etter at flere klas-
ser har deltatt, før programmet tilbys til skoler over hele
landet.  Prosjektansvarlig: Nina Grindheim (VfB).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Vea I. Undervisningsprogrammet Zippys venner: Sinte fø-
lelser.  Suicidologi nr. 3, 2004

NSFs Landsgruppe av Helsesøstre kan nå
meddele at vår ”Veiviser for skolehelsetje-
nesten i videregående skole” nå er ferdig til
trykking, og vil bli sendt ut til alle videregå-
ende skoler i løpet av kort tid. 

Styret i LaH vil rette en stor takk til helsesøstrene
som utarbeidet veiviseren på vegne av LaH:
Kjerstin Møllebakken, Kirkenes kommune
Edel Bratlie, Lørenskog kommune
Toril Økland, Bergen kommune

Helsesøstertjenesten står overfor store utfor-
dringer for å legge til rette for god praksis i sko-
lehelsetjenesten i videregående skoler. De største
utfordringer for ungdoms helse i dag er psykiske
vansker og sammensatte problemer, og skolehel-
setjenesten kan møte ungdommens behov ved å
være et lavterskeltilbud som tilbys der de be-
finner seg.
”Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående
skole” er et viktig dokument som jeg regner med
vil være til stor nytte i arbeidet i skolehelsetje-
nesten i den videregående skole over det ganske
land.

Målet med veiviseren er å gi konkrete forslag til
faglig innhold i skolehelsetjenestens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i videregående
skole. ”Vegvisar for helsetenesta i vidaregåande
skular i Hordaland” (Faggruppe av helsesøstre i
Hordaland, 2003) har vært et godt utgangspunkt
for å få synliggjort at mye og variert innsats fore-
går i kommuner som prioriterer en forebyggende
skolehelsetjeneste til ungdom. Vi har vektlagt å
beskrive ulike forebyggende tiltak som gjennom-
føres i skolehelsetjenesten eller på andre arenaer
for ungdom. Dette er med tanke på å inspirere
helsepersonell i videregående skole til kontakt og
erfaringsutveksling samt informasjonsspredning
om forebyggende tiltak som blir gjennomført. 

Målgruppen for Veiviseren er helsepersonell i tje-
nesten og relevante andre tjenester innenfor kom-
munal og fylkeskommunal virksomhet, samt
spesialisthelsetjenesten. En sentral målgruppe
kan være ungdom selv. 

Bodil Erdal
Leder, NSFs Landsgruppe av Helsesøstre

15.02. 2005 

Veiviser for skolehelsetjenesten
i videregående skole
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Innsending av saker

til Generalforsamlingen

26. mai –

innen 4. mars til:

LaH,

postboks 29,

1350 Lommedalen

ÅRETS
HELSESØSTER
2005
Har dere forslag til en helsesøster som:

– Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og
markedsføre vårt fag og vår profesjon både
innenfor og utenfor sin egen virksomhet/
kommune

– Bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde
– Er medlem av NSFs Landsgruppe av Helse-

søstre

Forslag sendes:
LaH v/Bodil Erdal, på e-post
eller vanlig post 
innen 04.03.2005.

Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret
og utnevnes på Jubileumskongressen i Oslo 25.–27.
mai 2005.

”Den Gylne
Penn 2005”

Har dere forslag til en (eller flere) helse-
søster som:

har gjort seg spesielt bemerket ved å pu-
blisere noe som har bidratt til å profi-
lere helsesøstre på en positiv måte?

Forslag sendes til LaH v/Bodil Erdal, på 
e-post til b-erdal@online.no  
eller vanlig post, LaH, Pb 29, 

1350 Lommedalen, 
innen 04.03.2005.

Vedtak om tildeling av "Den Gylne Penn"
fattes av LaH-styret og utnevnes på Jubi-
leumskongressen i Oslo 25. – 27. mai 2005.

INFO fra valgkomiteen
Vi i valgkomiteen er nå i gang med vårt arbeid for å
forberede valget på generalforsamlingen. Det er
sendt ut en oppfordring til alle lokallagsledere om å
rekruttere så mange kandidater som mulig.

De som er på valg i styret i 2005  er:

1.  Leder Bodil  Erdal - stiller ikke til gjenvalg
2.  Nestleder Astrid Grydeland Ersvik - valgt 2004
3.  Kasserer Unni Tranaas Vannebo - valgt 2004
4. Styremedlem Kari Glavin -  stiller ikke til gjenvalg
5. Styremedlem Kjerstin  Møllebakken - stiller til 

gjenvalg

Varamedlem Anita Skjelerud -  stiller til gjenvalg
Varamedlem Liv Hauglin Kaasin - ?
Varamedlem Berit Lemme- stiller  ikke til gjenvalg

For å holde gjeldende frister, trenger vi tilbakemel-
ding fra dere så snart som mulig.

Tilbakemelding sendes:
Merete  Hanssen-Bauer,
Leder av valgkomiteen LaH,
Kikkutveien 10 B, 0491 Oslo
e-post:
merete.hanssen-bauer@bna.oslo.kommune.no
tlf. 22 22 72 28 (p) 23 47 38 70 (a)



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Bodil Erdal, leder, NSF LaH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Flere helsesøstre deltok på NSFs Landsmøte i november
2004. Helsesøstre som går inn i sentrale verv er Hanne
Molander Ott (Akershus) som ble valgt til 1. vara (som
møter fast) til Forbundsstyret, Anne Clancy (Troms) til
medlem av faglig etisk råd og Toril Teigen (Nord-Trøn-
delag) til leder av nominasjonskomiteen fram til 2007.
Saken om NSFs politikk 2005-2007 bidro ikke uventet til
mange engasjerte innlegg, også fra våre rekker. Foruten
kravene om bemanningsnormer, var det menge av oss
som var opptatt av å sikre mulighetene for 

Vår sak om å sikre fagspesifikke videreutdanninger for
sykepleiere fikk følgende formulering:

• Fagutvikling, forskning og utdanning

Her vil landsmøtet spesielt sette søkelyset på følgende
områder:
– Godkjenningsordning (akkreditering) av praksisplas-

sene
– Forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitu-

sjoner og praksisfelt, med spesielt vekt på fagutvik-
ling og kompetanse for praksisveiledere 

– Rammefinansiering av videreutdanningene, bache-
lor- og mastergradsprogrammene sikres

– Nasjonal sikring av sykepleiefaglig fordypning i
tverrfaglige helsefagutdanninger og de fagspesifikke
videreutdanningene skal opprettholdes og inngå i et
mastergradsprogram

Av andre vedtak som kan nevnes er:

• Organisering og ledelse av helsetjenesten

Her vil landsmøtet spesielt sette søkelyset på følgende
områder: 
– Behov for styrket fagledelse  

• Holdninger og handlinger i et flerkulturelt samfunn

Her vil landsmøtet spesielt sette søkelyset på følgende
områder: 
– Sykepleieres kunnskaper, holdninger og ferdigheter,

både i forhold til pasienter og kolleger styrkes

• Bemanning, kompetanse og kvalitet i helsetjenesten

Her vil landsmøtet spesielt sette søkelyset på følgende
områder:
– Kompetanse, samhandling og bemanning skal styres

av pasientenes behov gjennom hele pasientforløpet
– Utvikling og sikring av kvalitet
– Sammenheng mellom kompetanse og kvalitet i eldre-

omsorgen.
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De fleste Landsgruppene var representert med sine ledere under Landsmøtet.

Foran fra v.: Kirsti Aune, delegat fra Sør-Trøndelag og Bo-
dil Erdal, Landsgruppeleder.
Bak fra v.: Anita Skjellerud, delegat fra Oppland, Eli Lindi,
Finmark, Hanne  Molander Ott, Akershus og Toril Teigen
tidligere nestleder, nå leder av nominasjonskomiteen.

NSFs Landsmøte 2004
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We strongly encourage you to contribute to the
conference, with posters, abstracts or exhibiti-
on, and we are very much looking forward to a
challenging and interesting conference, that
can enable and inspire us in our work with chil-
dren all over our Nordic countries.

You are welcome to present your work orally in
your preferable language, and written materi-
al should be in English.

Helle Haslund will collect all contributors on
mail: hohaslund@tele2asdl.dk  By post: 
Kolloparken 41, 9200 Ålborg sv, Denmark.
Deadline is 1. febr. 2005.

Alternatively you are welcome to contact 
annemarielundhus@fs10.dk
By post:
Anne Marie Lundhus
Trompeterbakken 17, 6000 Kolding, Denmark

Further information is available if you ask the
following:
National organizing committee in Denmark:
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og
Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker

Anne Marie Lundhus, Jette Skov-Madsen,      
Helle Haslund, Susanne Lisbjerg og Inger Døj.

Second Announcement
We are very pleased to invite you to and remind you of:

The Forth Nordic Conference of NoSB
(Nordiske Sygeplejerskers samarbejde om Børn)

Theme: Quality of life for children
Time: 3.–4. october 2005 in Copenhagen, Denmark

«Glimt» utgitt av 
Dansk Sygeplejeråd 1988.
Digte om sundhedspleje av de to
sundhedsplejersker Ina Kristensen
Borup og Jane Simonsen.

Børn og rytmer

At give slip
at følge barnets melodi er
som at spille tromme
i forskjellige rytmer
nogle gange langsomt og roligt
som hjerteslag
Når du rører trommens skind
kærligt og nænsomt
svarer den dig kælent igen

Jane

1. Bihlet, Grete Heidi 7079 Flatåsen
2. Bjerkhoel, Eva C. 7040 Trondheim
3. Bråten, Kari 9151 Storslett
4. Børresen, Ingeborg Lindstad 2312 Ottestad
5. Børtinghus, Lise Jorunn 4865 Åmli
6. Dal, Trude Tomasgård 3170 Sem
7. Drøpping, Grete 7025 Trondheim
8. Eide, Margunn Hasle 6013 Ålesund
9. Elstad, Ellen Totland 7884 Sørli

10. Haraldseid, Astrid 4056 Tananger
11. Hausnes, Bovild 4616 Kristiansand 
12. Helgestad, Anne Birgith 2270 Flisa
13. Heskestad, Lise Aabø 4032 Stavanger
14. Hustad, Laila Valla 7724 Steinkjer
15. Johansen, Grete 7901 Rørvik
16. Karlsen, Line 9151 Storslett
17. Klein, Turid Svedjan 1910 Enebakkneset
18. Kristiansen, Anne Berit Unneland 0673 Oslo
19. Nilsen, Elke F.D. 1673 Kråkerøy
20. Nilsen, Iren 3053 Steinberg
21. Pedersen, Linn 0562 Oslo
22. Pettersen, Anette Garstad 7020 Trondheim
23. Rasmussen, Kjersti Margrete 1440 Drøbak
24. Rasmussen, Tone A. 0495 Oslo
25. Reise, Rigmor 6315 Innfjorden

26. Rosenvinge, Tina 1663 Rolvsøy
27. Runde, Wenche 7130 Brekstad
28. Sannes, Stine 0281 Oslo
29. Sebick, Anne 4120 Tau
30. Skjønsberg, Eva M. 0775 Oslo
31. Skolt, Tone Glendrange 1593 Svinndal
32. Soleim, Kari 7194 Brandsfjord
33. Solsvik, Hilde Janie 5063 Bergen
34. Strekerud, Heidi 1727 Sarpsborg
35. Svorken, Liv Kristin 5224 Nesttun
36. Tutturen, Heike 1430 Ås
37. Ulleberg, Bente 1161 Oslo
38. Østby-Deglum, Siri M. 0461 Oslo
39. Øvergård, Gunhild 0662 Oslo
40. Huse, Grethe Muriaas 6017 Ålesund
41. Karlsen, Berit Granheim 7020 Trondheim
42. Klungsøyr, Inger Løite 5097 Bergen
43. Leenderts, Sophie 1406 Ski
44. Søderkvist, Rigmor 8193 Rødøy
45. Hesthamar, Brynhild 6518 Kristiansund
46. Nordgård, Karla Anni 7038 Trondheim
47. Røsok, Marit 8550 Lødingen
48. Weum, Maren 9017 Tromsø
49. Langøigjelten, Birgit 7270 Dyrvik
50. Storeng, Unni Strand 1274 Oslo

Velkommen til nye medlemmer!
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UTFORDRINGER
Studier i langsomhetens filosofi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Ann-Merete J.Bremnes, Helsesøster,
Tromsø kommune 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bind 1 (318s) og 2 (272s).
Forfatter: Guttorm Fløistad
Ledelsesfilosofi, Oslo 2000
1.opplag 2 utgave 2001
Bind 1: ISBN 82-995780-1-9
Bind 2: ISBN 82-995780-2-7

Forfatteren Guttorm Fløistad, professor i idehistorie ved
Universitetet i Oslo, har skrevet en rekke fagbøker. Ut-
fordringer (bind 1 og 2) som er gjenstand for denne om-
talen, er i utgangspunktet en artikkel samling. Artiklene
som er skrevet i løpet av de siste 15 årene,  er inndelt i
seks tematiske områder hvor bind 1 inneholder kapit-
lene Etikk og livssyn og Mennesket - hva er det. Bind 2
består av kapitlene Verdiformidling i dagens skole og
samfunn, Ledelse, bedriftskultur og etikk, Nærmiljøets
etikk, samt Kjønnsroller og likestilling. De ulike tema-
ene i artiklene relateres til utfordringer vi møter i felles-
skapet, samt fellesskapets betingelser. Etikk og etiske
verdier er gjennomgangstema. Temaene drøftes flere
steder i samlingen, gjerne med ulike vinklinger.

I bind 1 peker forfatteren på de mange utfordringer i da-
gens samfunn, setter disse i perspektiv og relaterer dem
til våre etiske verdiers forfall og vår etiske svikt. Forfat-
teren drøfter etikk, livssyn og begrunnelsen av moralske
normer, og viser i redegjørelsen for dette til kjente filo-
sofer ( bl.a. Sokrates, Aristoteles, Spinoza, Karl Marx, Ki-
erkegaard) fra filosofihistorien. I dette bindet drøfter
også forfatteren "Det evig brændende problem", som Pe-
ter Wessel Zapffe uttrykte det, altså hva det vil si å være
menneske. Kjente filosofer benyttes også her for å an-
skueliggjøre temaet, og vurdere hvilke utfordringer vi
står overfor i dag.     

I bind 2 tar forfatteren for seg ulike utfordringer vi står
overfor i dagens skole og i vårt samfunn i forhold til ver-
diformidling. Forfatteren setter dette i et historisk/etisk
perspektiv og ser på konsekvensene av utviklingen, bl.a.
den sosiale forvitringen. Refleksjoner vedrørende kunn-
skap, de estetiske fagene, kunst og samfunn inngår også.
Ledelse, bedriftskultur og etikk er et annet stort emne,
hvor ledelsesfilosofi, mennesket i arbeidslivet og kun-
sten å omgåes hverandre (med vekt på samtalen) er vik-
tige stikkord. Nærmiljøets etikk, visjon og utfordringer,
kjønnsroller/likestilling og ulike styringsformer kom-
mer forfatteren også inn på.

Disse to bindene, tettpakket med aktuelt stoff, er spen-
nende og interessant lesing. De ulike temaene som tas
opp er grundig og utførlig behandlet, og blir belyst fra
ulike ståsteder. Utfordringene vi står overfor i dag set-
tes i et historisk etisk perspektiv. Dette får leseren til å

tenke over "hvor var vi, hvor er vi og hvor vil vi". Den-
ne prosessen kan forhåpentligvis skape fornyelse og
egenutvikling. 
Siden bindene er basert på artikkelsamlinger, kan man
velge ut og fordype seg i de emnene man er spesielt
interessert i, uten å ha lest det forestående. Undertegne-
de opplever at stoffet i bind 1 ikke er så lett tilgjengelig
eller forståelig, noe som kan skyldes at egen filosofihis-
torisk kunnskap er begrenset. En fin oppfriskning kan
det imidlertid være.
I bind 2 behandles i større grad de nære og kjente etis-

ke utfordringer i dagens samfunn, noe som medfører at
dette bindet er lettere tilgjengelig. Man kan kjenne igjen
forfatterens tanker og meninger fra bind 1 uten at dette
oppleves som gjentakelser. Disse betraktningene er gjer-
ne  vinklet fra andre ståsted, og kan således være opp-
lysende. 
Et irritasjonsmoment er imidlertid de mange små skri-
vefeil som medfører at man mister flyten i lesingen. Dis-
se kunne med fordel vært rettet opp. 
Selv om stoffet er omfattende og temaene mange, mener
jeg at forfatteren klarer å holde tråden gjennom begge
bindene. Hovedbudskapet er at det er i de personlige re-
lasjonene, i nærmiljøet og gjennom vår historie at man
legger grunnlaget for de etiske verdiene. Selv om foran-
dringstakten øker, endres ikke de grunnleggende behov
hos mennesket for å bli sett og verdsatt. Det er kun lang-
somheten i de mellommenneskelig relasjoner som kan
ivareta dette. I følge forfatteren: "Det dreier seg om å set-
te mennesket foran tingene".
Forfatteren kaller denne artikkelsamlingen: Bidrag til
gjenreisning av personlige ikke -kommersielle erfaring-
er og samtaleemner. Artikkelsamlingen er et innholds-
rikt bidrag som kan være til nytte på flere nivå i sam-
funnet: For egen utvikling, blant venner, arbeidskolle-
ger og i samfunnet for øvrig. For helsesøstre kan Studi-
er i langsomhetens filosofi absolutt være et nyttig bidrag
til bevisstgjøring av hvilke verdier og etiske normer som
ligger til grunn for vårt arbeid, hva vi fokuserer på og
hvordan vi leder oss selv og andre.     

Norsk barndom gjennom 150 år
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Kirsti Jensen, helsesøster, 
Kvæfjord kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: 
Norsk barndom gjennom 150 år, en innføring.
Forfatter: Kari Blom
160 sider
Utgitt på Fagbokforlaget, Bergen 2004
ISBN: 82-450-0069-8

Bokens målgruppe er førskolelærere/studenter men
også andre fagfolk som har med barn og foreldre å gjø-
re. Forfatteren sier i sin innledning at kunnskap om
barndommen og barns kår i fortiden er nødvendig for å

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



forstå samtiden og gi oss bakgrunn for vår tenkning om
fremtiden.

Boken er delt inn i 5 hovedkapitler.
Første kapitel omhandler oppstarten til barnehager, og
hvordan disse gikk fra å være barneasyl/sosiale institu-
sjoner, med omsorg for de svakeste, til å bli en pedago-
gisk institusjon med krav til bl.a. innhold og personell.
Dette som et resultat av vekst og industrialisering. For-
fatteren gir en detaljert og oversiktig fremstilling av ut-
viklingen.

Andre kapitel omhandler utviklingen i skolen. Her går
historien lenger tilbake enn 150 år. Forfatteren beskriver
hvordan skolen ble drevet/organisert på bygdene og i
byene, og hvilke ulike fag ungene hadde. Det skrives
også om den funksjonen som skolen hadde i forhold til
oppdragelse/straff, opplysning, forebyggende helsear-
beid og kontrolltiltak knyttet til helse og hygiene. For-
fatteren går systematisk gjennom utviklingen i skolesy-
stemet frem til i dag, og har med en del om skole til sa-
miske barn og integrering av barn med spesielle behov.

I tredje kapitel beskrives det å være barn i familien, de-
res levekår, familiens størrelser, sammensetning og opp-
gaver, og forandringer som har skjedd gjennom disse
150 årene. Dette gjelder også i forhold til materielle go-
der, endring i forhold til oppdragelse og kontakten med
de voksne.

Fjerde kapitel omhandler emnet barn og arbeid. Det var
vanlig at barn deltok i arbeid hjemme på gården eller i
forhold til fiske, og barnearbeid var vanlig i industrien.
Hvor de jobbet og hvor mye de jobbet, var avhengig av
familiens kår. Det beskrives også hvordan utviklingen
går fra at barn måtte arbeide og til i dag hvor barns ar-
beid er mer eller mindre frivillig.

I det siste kapittel er tema barn og fritid. Ikke alle barn
hadde like mye fritid, og fritid ble assosiert med frivil-
lighet og fornøyelse. Barn benyttet sine omgivelser og
sin fantasi i lek, i motsetning til mer styrte aktiviteter i
dag. Det nevnes også om massemedienes innvirkning
på barns hverdag i dag i forhold til lek og fri utfoldelser.

Forfatteren skriver i et lett og forståelig språk. Det er ikke
vanskelig å lese for en som ikke er utdannet innen sko-
leverket. Boka er krydret med ”utsagn” fra virkelighe-
ten. Temaene er interessante. Det er emner/opplys-
ninger som de fleste av oss kjenner til, men her satt i sys-
tem.
I de første to kapitlene fikk jeg lyst å vite mer. Hvordan
hadde ungene det i barnehage og skole? Hvordan var en
dag hos dem?  Her kunne forfatteren gått mer i dybden.
I de siste kapitlene var det lettere å ane hvordan barna
hadde det/ har det. 
Forfatteren greier på en god måte å skildre det som har
skjedd i de siste 150 år. 
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Sykkelsportens kår kan
være harde i nord. 

Foto: Roald E. Hansen.

Ikke snømangel i
Tromsø. 

Foto: Leif Snarby.

Piet Hein (1993): Gruk alle dage

22. januar:  I VINTERSKOVEN  
Husraad.

Når sneen dækker
gran og fyr,
er skoven som
et æventyr,
Og er du sort i sind
og sur,
gå ud og gå
en æventur.



Bedre planlegging i helsesektoren
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Hilde Laholt, helsesøster og Cand. San., 
jobber i Tromsø kommune som helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokas tittel: 
Bedre planlegging i helsesektoren
I et systemisk perspektiv
Forfatter: Morten Skjørshammer
170 sider
Utgitt på Høyskoleforlaget AS 2004,
ISBN 82-7634-631-6

Bedre planlegging i helsesektoren er ei fagbok for hel-
sepersonell. Målgruppen er ledere og helsearbeidere
som ønsker å lære mer om planlegging og evaluering.
Forfatteren er doktor i folkehelsevitenskap, psykolog og
spesialist i organisasjonspsykologi. 

Forfatteren viser til at helsevesenet i Norge gjennomgår
store omveltninger. Eksempler på dette er fastlegeord-
ningen, sykehusreformen der de offentlige sykehusene
er blitt overført fra fylkeskommunen til staten, og at det
skjer omfattende endringer i funksjons- og oppgavefor-
delingen mellom sykehusene. Statens sentrale helsein-
stitusjoner innen folkehelseforskning og –tilsyn er blitt
omorganisert. En rekke nye lover er vedtatt og har trådt
i kraft: spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven,
pasientrettighetsloven og lov om psykisk helsevern.
Alle disse endringer stiller store krav til det planleg-
gingsarbeidet som skal gjøres ved det enkelte sykehus
og i andre deler av helsevesenet. 

Boka er oversiktlig, delt inn i fem kapitler som handler
om planleggingsutfordringer i helsesektoren, systemte-
ori, om planlegging i organisasjoner, planleggingspro-
sessen og evaluering. Forfatteren presenterer oss for det
systemteoretiske perspektiv på planlegging på en lett-
fattelig måte. Det vises til generell systemteori som i mo-
derne tid begynte med biologen Ludwig von Bertalanf-
fys publikasjon General Systems Theory: A new Appro-
ach to the Unity of Science fra 1951.  Forfatteren trekker
også linjene tilbake til Aristoteles, som hevdet at helhe-
ten er større enn summen av delene. Kjernen i systemisk
tenkning er at helheten har egenskaper som kun utryk-
kes gjennom helheten og ikke delene separat. 
Et system er alltid mer enn summen av delene. Gjennom
dette perspektivet synes jeg at forfatteren presenterer en
planleggingstenkning som tar hensyn til de komplekse
sammenhenger vi finner i helsevesenet. Utfordringen
ligger i å knytte sammen kunnskaper fra ulike fag, fag-
tradisjoner og de ulike profesjonene. Forfatteren deler
planleggingsprosessen inn i to hovedfaser: oversikts-
planlegging og detaljplanlegging. Disse hovedfasene
består igjen av to underfaser: problemforståelse og stra-
tegiplanlegging, og handlingsplanlegging og iverkset-
telsesplanlegging. Dermed ender man opp med fire
oversiktlige faser for å beskrive arbeidsprosessen for
planleggingen.  

Det er positivt at forfatteren trekker fram at når man skal
prøve å identifisere et problem, er det helt avgjørende
hvilket ståsted man ser fra. Vår forforståelse, kultur og
bakgrunn bestemmer i stor grad hvordan vi forstår hel-
seproblemer og hvordan de kan løses i et samfunn. Bru-
kermedvirkning skal stå sentralt i en planleggingspro-
sess, og forfatteren gir gode praktiske eksempler på
hvordan en deltageranalyse kan gjøres. Det gis eksem-
pler på hvordan planleggingen kan foregå gjennom
oversiktlige tabeller og praktiske beskrivelser. Dette gjør
at teorien som presenteres i boka er relativt lett tilgjeng-
elig og kan overføres til leserens eget planleggingsar-
beid.

Evaluering presenteres av forfatteren som planlegging-
ens ”tvillingbror”, og er den siste fasen i den systemis-
ke planleggingstenkningen. Denne fasen fungerer som
tilbakemelding på hvordan tiltakene og planleggingen i
forkant har fungert. Det er positivt at forfatteren presi-
serer at det er ledelsen i helsetjenesten som er ansvarlig
for at resultatet av evalueringen skal få konsekvenser for
det videre arbeidet.

For å nyttiggjøre seg teorien i boka best mulig, kan det
være en fordel å ha en viss kjennskap til organisasjons-
fag. Det er imidlertid ikke en forutsetning for å kunne
forstå og ha nytte av boka. Planleggings- og evalue-
ringsprosessen blir beskrevet med eksempler primært
fra den somatiske sykehushverdagen. Denne vinkling-
en er ikke slik at boka kun egner seg for helsepersonell
i denne delen av helsevesenet. Det finnes få bøker om
planlegging som retter seg spesielt til helsesektoren. Jeg
kan anbefale Bedre planlegging i helsesektoren til alle
helsesøstre som ønsker å lese ei nyttig og praktisk bok
om planlegging og evaluering.

Velferdstjenester i endring
Når politikk blir praksis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: May Elin Sømhovd, helsesøster Tromsø
kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forfattere og redaktører:
Rannveig Dahle og Kirsten Thorsen
Medforfattere:
Tone Alm Andreassen, Therese Andrews, 
Jorunn Theresia Jessen, Olaug Lian, 
Elisabeth Gjerberg, Mia Vabø
Fagbokforlaget, 2004 
222 sider
ISBN 82-450-0112-0

Som en metode for å nå det politiske målet å moderni-
sere offentlig sektor, brukes gjerne omorganisering av
tjenesten. Denne boka omhandler endringer som kom-
mer i kjølvannet av omorganisering og omlegging til en
annen filosofi. Dette belyses med eksempler fra vel-
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ferdstjenester som trygdeetat, fastlege, helsestasjon og
omsorgstjeneste. Disse fire er førstelinjetiltak som gir
hjelp til de som trenger det i sin hverdag. Det legges vekt
på den betydning endringene får for de som arbeider i,
og de som mottar tjenestene. Her er ”New Public Ma-
nagement” tankegangen en overbygning, og viktig å ha
kjennskap til for å kunne forstå bakgrunnen for omor-
ganiseringen. Privatisering, markedsorientering, kom-
mersialisering og ny ledelsesfilosofi er sentrale mål som
kan knyttes til denne tankegangen. Gjennom atskilte ka-
pitler belyses og drøftes endringene og de konsekvenser
endringene får for de som yter tjenesten, de som mottar
den og for selve tjenesten.

Vi får et innblikk i hvordan trygdeetaten var organisert
før, og en beskrivelse av omorganiseringen til slik det er
blitt i dag med et lokalt og et regionalt nivå. Deretter
hvordan endringer i oppgavefordeling mellom disse ni-
våene har fått konsekvenser for relasjonen mellom yter
og bruker. En konsekvens er at de som er nærmest bru-
keren, i noen tilfelle ikke har tilstrekkelig kunnskap om
saken fordi den behandles på regionalt nivå. De opple-
ver derfor at de ikke er i stand til å gi god nok informa-
sjon. En frykt for hva som vil skje i framtiden med de
minste, lokale trygdekontorene finnes også.

Et kapittel omhandler brukermedvirkning som sty-
rende prinsipp for helsesøstertjenesten. Målet er at hel-
sesøsters rolle skal endres fra å være en autoritær ek-
spert til å være en samarbeidspartner for foreldrene.
Helsesøster skal hjelpe foreldrene, som er eksperter på
sine egne barn, til å mestre foreldrerollen. Foreldrenes
kunnskap likestilles med vitenskapelig kunnskap. I tråd
med dette kan foreldrene stille krav til hva de ønsker av
tjenesten, noe som vil føre til at oppgavene endrer seg.
At mottakeren av tjenesten defineres som bruker, gjør at
tjenesteyters rolle også må endres. Det samme gjelder
maktrelasjonen. Her drøftes hvilke utslag dette gir seg i
relasjonen mellom helsesøster og de som bruker tjenes-
ten, og hvilke dilemmaer det stiller helsesøster i. De of-
fisielle anbefalingene som styrer tjenesten, er nå i form
av veileder ikke i form av retningslinjer som tidligere. Et
dilemma kan være å vite hva man skal gjøre når forel-
drene ber om konkrete råd og faglige svar. Et annet kan
være hvordan man kan fremme foreldrenes autonomi
samtidig som man har lovfestet ansvar for å beskytte
barn, og bidra til at de får en normal utvikling. Hvordan
skal helsesøster vurdere om oppvekstvilkårene og livs-
betingelsene er uakseptable? Kontrollaspektet kan bli
tilslørt gjennom språk og handlinger. Ordet kontroll er
mer eller mindre forsvunnet fra helsesøsters vokabular
og erstattet med kartlegging. En måte å ivareta også det-
te ansvaret på, kan i praksis være å innhente informa-
sjon gjennom ”småsnakk” fordi kontroll og foreldreau-
tonomi kommer i konflikt med hverandre.

På bakgrunn av undersøkelser som er gjort, skisseres
hvilke virkninger iverksettelsen av fastlegereformen har
hatt. Den enkelte lege er blitt privat næringsdrivende
med mindre styring og kontroll fra det offentlige. Det
stilles blant annet spørsmål ved om konsekvensen kan
bli at offentlig legearbeid som helsestasjon, sykehjem og
samarbeid med andre personellgrupper står i fare for å

bli nedprioritert. Styres legenes relasjon til pasientene i
større grad av økonomi, og hvilke konsekvenser får det-
te for legetilbudet? Det blir også drøftet om det har be-
tydning for tilbudet og for samspillet mellom lege og pa-
sient om legen er kvinne eller mann. Dette på bakgrunn
av at halvparten av medisinerstudentene i dag er
kvinner. Er det slik at kvinner er mer opptatt av relasjo-
ner og omsorg?

Hva skjer med eldreomsorgen når begreper som brukes
om produksjon og salg av varer også brukes om omsorg
for syke mennesker? Hvilke konsekvenser får kulturel-
le og ideologiske endringer for relasjonene i hjemmetje-
nesten mellom de som yter og mottar tjenester, og selve
innholdet i tjenesten? Vi ser nye modeller for organise-
ring av hjemmetjenester med innslag av privatisering.
Noen er åpenlyse og andre mer snikende.
Vi hører om registrering av tidsbruk for alle enkeltopp-
gaver og undres på hva dette gjør med det tilbudet som
gis. Det faglige skjønnet som tidligere var en stor del av
vurderingen for den hjelpen som ble gitt, står kanskje i
fare for å forsvinne. Også i eldreomsorgen er bruker-
medvirkning et viktig begrep. Hvordan virker dette for
de som er så syke at de ikke kan medvirke? 
Det legges i hele boka vekt på å drøfte hva omorganise-
ringer fører til av endringer i relasjoner mellom trygde-
etatens ansatte og brukere, mellom lege og pasient,
mellom helsesøster og bruker, mellom omsorgstjenes-
tens ansatte og dens brukere, og fokuseres på hvilke di-
lemmaer ny tankegang og organisering setter fagfolk i.
De nye brukerne, kundene, har mer innflytelse, større
kompetanse og klarere krav og rettigheter. Dette må de
profesjonelle yrkesutøverne bryne seg på. Makt og au-
toritet er også tema som blir belyst. 

Dette er en lett tilgjengelig og interessant bok som setter
ord på problemstillinger som ellers tas opp i nyheter, po-
litiske diskusjoner og faglige sammenhenger. Bruk av
eksempler, og henvisninger til undersøkelser som er
gjort blant ytere og brukere av tjenestene, bidrar til at te-
orien blir enklere å forstå. Boka har en grei oppsumme-
ring bak hvert kapittel hvor leseren kan samle opp trå-
dene. Det redegjøres også for den historiske utviklingen
i tjenestene. Dette er interessant, og er med på å øke for-
ståelsen for hva som skjer. Det er rikelig med litteratur-
henvisninger til alle kapitlene som frister til videre for-
dyping.
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Ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 ble det nedsatt et
utvalg for å utrede og foreslå bedre harmonisering av
den kommunale helse- og sosiallovgivningen (Berntut-
valget). Utvalget leverte 11. oktober 2004 sin utredning,
NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.

Bakgrunnen for å nedsette utvalget var ønsket om å  
• sikre ensartet regulering av likeartede tjenester 
• sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte

behov og bedre kommunenes mulighet for å
gjennomføre dette 

• hindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sek-
torer 

• forenkle regelverket for brukere, tjenesteytere og
kommuner.

Utvalgets flertall foreslår:
• en felles lov om de kommunale sosial- og helsetje-

nestene 
• å innføre krav om faglige minstestandarder for både

sosial- og helsetjenester 
• at kommunen har en selvstendig plikt til å utarbeide

individuell plan for tjenestemottakere med behov for
langvarige og koordinerte tjenestetilbud. 

• at tjenestemottakere som mottar flere tjenester skal
ha rett til ett vedtak som gjelder det samlede tjenes-
tetilbudet 

• felles regler for saksbehandling, overprøving og kon-
troll med slike avgjørelser, med utgangspunkt i For-
valtningslovens regler. 

• å forenkle klagereglene ved at alle vedtak om tilde-
ling av tjenester etter utkastet kan påklages til én in-
stans – fylkesmannen. Utvalget forslår videre at
kommunen skal oversende klagen til fylkesmannen
innen fire uker etter at den er fremsatt, selv om kla-
gen ikke er ferdigbehandlet fra kommunens side. 

• at fylkesmannens overprøvingskompetanse utvides
til å gjelde alle sider av vedtaket på lik linje med det
som ellers gjelder ved klagebehandling. 

• at de rettslige skillene mellom tjenester i og utenfor
institusjon fjernes, slik at et fleksibelt og samordnet
tjenestetilbud for tjenestemottakerne sikres 

• å utvide kravene om journalføring og dokumenta-
sjon som i dag er begrenset til helsepersonell, til også
å gjelde sosialtjenestepersonell. 

• endringer i taushetspliktsreglene som i større grad
gjør det mulig å følge tjenestemottakeren på tvers av
de tradisjonelle kommunale skiller.

Høringsfristen er fredag 1. april 2005.
Dokumentet kan bestilles hos Statens forvaltningstje-
neste på www.publikasjoner.dep.no eller 
e-post: publikasjonsbestilling@dep.no. Ikke-offentlige
virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til
Akademika, telefon 800 80 960 (www.akademika.no), el-
ler departementet for bestilling.

Kommentarer:
Dokumentet er sendt ut på høring til alle kommuner,
og jeg oppfordrer alle helsesøsterledere (og andre en-
gasjerte) om å gi innspill til sine kommuner.
Av betydning for vår tjeneste foreslåes i lovforslaget
at ”særskilt omtale av deltjenester som helsestasjons-
virksomhet og helsetjeneste i skoler er tatt ut som over-
flødig”.  I tillegg til at ingen yrkesgrupper spesifiseres
spesielt, slik helsesøstertjenesten ivaretaes i nåvæ-
rende lov, ser vi på dette lovforslaget som spesielt al-
vorlig for virksomheten i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten. Loven nevner hvilke oppgaver som skal
ivaretas av kommunen, men det blir nå opp til den en-
kelte kommune å bestemme hvordan og hvor disse
oppgavene skal utføres og av hvilke yrkesgrupper.
Dette forslaget vil kunne medføre store endringer for
vår tjeneste i fremtiden, og jeg håper mange vil enga-
sjere seg i høringsrunden!

1. februar 2005 
Bodil Erdal

Leder, NSF LaH
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ARTIKKELOVERSIKT Helsesøstre 2004
TEMAOMRÅDE ARTIKKEL FORFATTER NR SIDE
Adoptivbarn/
adopsjon

Adoptivbarnet og familien; 
hvordan kan helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten best møte 
deres behov?

Brynhild Rosbach
Hesthamar, Hilde 
Merete Rakstang,
Astrid Grydeland 
Ersvik

3 36-37

Amming/morsmelk Miljøgifter i morsmelken….hva 
vet vi om det?

Merethe Eggesbø 1 25-27

Ammeundersøkelse i Birkenes Maria Skaar 2 34
Hva er Nasjonalt ammesenter? Elisabeth Tufte 2 36

Baby/barn Prematurgrupper på 
helsestasjonen

Jorunn Kjær 2 6-9

Områdepediatri i Bygland Tonya Stokke 2 15
Barneoppdragelse og 
atferdsproblemer hos barn i 
samisk og norsk befolkning

Cecilie Javo 3 22

Debatt/Ordet fritt Psykiatrisatsningen og stillinger Kirsten Mostad 
Pettersen

2 54

Finansiering av helsestasjon for 
ungdom må sikres

LaH-styret 3 50

Diabetes MIDIA prosjektet klart for nye 
fylker og nye helsestasjoner

Turid Bjørnstad 
Wetlesen

1 20-21

Oppfølging av barn med 
”diabetesgenene”

Kjersti Skjold 
Rønningen

1 22-24

Ernæring/kost/
Fysisk aktivitet

Kom og dans Torun R. 
Mørenskog

2 27

Kan melk virke slankende? Marianne E. 
Mathiassen

2 37

Når man blir alvorlig syk av mat 
– en historie om matvareallergi

Ellen J.Grunnsvoll 2 39-

Tiltak for å få ned 
brusdrikkingen i ungdomsskolen

Torunn Digre
Rørnes

3 6

Overvekt hos barn Inger Gjøvik 
Hansen, Torunn 
Digre Rørnes

3 9-10

Folkehelse/
Forebygging

Utekontakten i Arendal går nye 
veier og noen oppgåtte stier -

Hege Skaali 
Løvdal og Inger 
Espeland

2 24-25

Ferie for alle(Røde Kors) Edel Rødsjø 2 32-33
Satsing på folkehelsearbeid 
gjennom helseavdelingen hos 
Fylkesmannen i Finnmark

Roger Lorentsen 3 18-19

Foreldreveiledning Foreldremestringsprogrammet 
TMP ”Telemarkspilotene”

Reidun Øverland 
og Berit Vik

1 6-9

Gleder i travle hverdager for 
småbarnsforeldre

Kåre Nygård 2 16-17

Kognitiv tilnærming i 
foreldrearbeid ved 
helsestasjonen

Hildegunn Orholm 3 56
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Helsestasjonen Kunst på helsestasjonene i 
Porsgrunn

Gro Haakanes 1 32

Helsesøstre og pedagoger –
vanntette skott eller ubenyttede 
muligheter?

Anne Kine Torvik 2 12-13

En verden større enn du tror Ann Kristin Eide 3 57-59
Barns rett til helsekontroll-hvor 
langt går helsestasjonens plikt?

Kari Glavin 3 61

Kongress/GF Helsesøsterkongress 2004, Loen Div.referenter
LaH-styret

2 48-67

Kvalitetssikring/
Fagutvikling

Registrering av avvik i 
helsetenesta for barn og ungdom

Marit Nordstrand 1 35

Faglige møteplasser, har det 
noen verdi?

Siri Åril 2 28

Helsesøsternettverk i Finnmark Heidi Jernsletten 3 23
Lah/NSF Ref. fra samarbeidsmøte i NoSB Bodil Erdal 3 3134
Medier Gode råd om barn og medier Stig Ryland 1 58-59

Reisebrev fra en helsesøster Bodil Lier 1 34Nyheter/
Informasjon/
Aktuelt/ Div.artikler

Reisebrev fra Malawi, Afrika Frøydis Eide 
Raustøl

2 30-31

Et portrett Solveig Aanonsen 2 38
En helsesøsters hverdag i 
kystfinnmark for 25 år siden

Kirsti Bertheussen 3 12-13

Helsesøster i Karasjok på 1960-
tallet

Kari M. Balto 3 20-21

Et uhøytidelig forsøk på en 
helsesøster-typologi

Øyvind Kvello 3 40-42

Vanlig og vanlig, frue….. Fra 
”Utposten”6/99

3 55

Prosjekt Samarbeidsprosjekt om 
trafikksikkerhet

Astrid Barbo 3 19

Psykisk helse Psykisk helsetjeneste for barn, 
unge og deres familie

Elisabeth 
Hopstock, Synne 
Hedlund, Anne 
Tveito

2 10-11

”Jentegrupper”- pilotprosjekt i 
Birkenes kommune

Kirsten Flor 
Lindboe og Liv 
Astrid Aartun

2 26

Røyking/tobakk Røyking i svangerskap og 
oppvekst – hvorfor skal vi bry 
oss?

Mette Sagbakken 3 44-47

Rus/Rusmisbruk Borgestadklinikken…-med 
familien i fokus

Jørn Klem 1 12-14

Jenter og rus Signe Bråstøyl 1 15-17
Barn av alkoholmisbrukere Camilla M. 

Østensen, Wenche 
Falck, Eva C. 
Bjerkhoel, Berit 
Bjerkhoel

1 36-47

Seksualitet Seksuelle overgrep mot barn og Gunn Sletteberg, 1 48
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barns seksuelle utvikling(ref.) Kirsten Hegelstad, 
Eva Bjåland, Unni 
Thorbjørnsen

Skolehelsetjeneste Prosjekt videregående skole Kjerstin 
Møllebakken, 
Elisabeth Boine

3 25-26

Helsetj. for de videregående 
skolene i Stavanger (spørreus)

Ingrid Andreassen 3 28-29

Livet – et undervisningsmateriell Kari Glavin 3 23
Spiseforstyrrelser Tema: ernæring og 

spiseforstyrrelser (ref.)
Marwell 
Jormonen, Anita 
Hermansen

3 11

Språk H.søsters veiledningsfunksjon i 
forhold til barns tospråklige 
utvikling i et samisk område

Anne Birgitte 
Henriksen

3 14-17

Erfaringer med bruk av SPRÅK4 Astrid Langballe 
Dalin

3 54-55

Ungdomshelse Tverrfaglig resilience arbeid –
jentegrupper i Porsgrunn 
kommune

Magny Krokeide
Berit Susrud

1 30

Helseopplysning via SMS Ågot T. Nesland 1 31
Hva ønsker ungdom av 
helsetjenester?

Grete Øyen 2 18-21

Ungdom markedsfører 
helsestasjon for ungdom i Risør

Bård-Inge 
Heggholmen, 
Yrhild M. Hanssen

2 22-23

H.stasjon for ungdom i 
Hammerfest utvider

Gro G. Hågensen 3 10

Utdanning Etterutdanning om 
rusmiddelarbeid for h.søstre og 
jordmødre i h.stasjonstjenesten

Helga Melkeraaen
og  
Frid Hansen

1 10-11

Helsesøsterutdanningen i 
Telemark og Porsgrunn

Rita Bache Holm 1 18-19

Estland – h.søsterutdanningens 
studiereise

Liv S. Aabø, Eva 
Eidem, Kari 
Glavin, Lisbeth G. 
Kvarme

1 56-57

Nytt studie; Psykososialt arbeid 
med barn, unge og deres fam.

Gro M. Pettersen 2 14

Tannhelse/tenner H.stasjonen – viktig arena for 
tannhelseforebyggende arbeid

Agnes Haugan 1 28-29

Vaksine/tub.us Pirquetprøve blir historie Brita Askeland 
Winje

3 27

Tuberkulosekoordinators rolle 
ved opplæring i Mantoux-metode

Hege Lundmark 3 27

Veiledning Veiledning for helsesøstre Astrid Grydeland 
Ersvik

3 48-49

Utarbeidet av Astrid Grydeland Ersvik, styret i LaH.



Det har den senere tid vært flere medieoppslag om fir-
maet Cryo-Save Nordic sitt tilbud om tapping og inn-
høsting av stamceller fra navlestrengsblod.
Firmaet har sendt ut foreldrebrosjyre og informasjon
til landets helsestasjoner og legekontor.
Sosial- og helsedirektoratet har hatt brosjyren til vur-
dering, og konkluderer med at man ikke kan stå inne
for dens faglige innhold og anbefalinger. Det samme
har flere uavhengige medisinske eksperter uttalt, se-
nest i Forbrukerinspektørene på NRK. Her ble det også
stilt kritiske spørsmål om hvorfor brosjyren allikevel
ligger framme på blant annet landets helsestasjoner.
Mange foreldre opplever brosjyren som et utidig press
i en sårbar fase (graviditeten), og at valget det legges
opp til setter dem i en lei knipe. Tilbudet koster
mellom 15-20.000 pr. barn man evt. vil lagre stamceller
fra. Man kan lett føle seg som en ”dårlig forelder” om
man ikke takker ja til tilbudet om å lagre stamceller,
som ifølge firmaet skal kunne hindre at ditt barn ut-

vikler en rekke alvorlige sykdommer i framtiden. Det-
te mener man altså at det ikke er vitenskapelige holde-
punkt for å hevde. Et annet poeng er at helsepersonell
får betalt for hver forelder som ”verves” til å takke ja
til dette tilbudet. 

Styret i LaH har hatt saken oppe til diskusjon, og vil ut
fra den kunnskap vi har pr.i dag fraråde våre medlem-
mer å reklamere for dette tilbudet. Vi mener informa-
sjonen firmaet gir ikke er holdbar, at tilbudet påfører
mange foreldre unødig angst og bekymring og setter
mange i en vanskelig valgsituasjon i en sårbar fase av
livet. Videre mener vi at reklame for tilbudet og beta-
ling for å reklamere strider mot LaH’s etiske retnings-
linjer for samarbeid med næringslivet.

Astrid Grydeland Ersvik
nestleder LaH

Menighetssøstre 
– våre historier
Menighetssøsterhjemmet
Forskning og utvikling
Publikasjon nr. 1-2004

I dette lille heftet deler Me-
nighetssøstre sine opple-
velser fra elevtiden på Me-
nighetssøsterhjemmet i perioden 1950-1960. Historiene
er samlet høsten 2003-våren 2004.
Gruppen som har samlet inn historiene og redigert
heftet har bestått av: Olga Kjenes, Randi Myrdal, Aud
Oftestad, Gunnhild Seierstad og Åse Snøtun.

Heftet har mange historier, minner og refleksjoner
både fra skolen og praksis. Historiene viser at det ikke
alltid var like lett å være elev ved Menighetssøster-
hjemmet og tilfredsstille alle krav til skolen og skolens
ledelse. Historier fra praksis viser at elevene tidlig fikk
mye ansvar og vaktene var mange og lange. Sterke
opplevelser i praksis og lite veiledning kunne være
hardt for unge elever. 

Det er også mange gode minner fra elevtiden og et
miljø preget av omsorg og fellesskap. Og en solid sy-
kepleiefaglig utdannelse var god å ha når man skulle
ut og praktisere som menighetssøster. 

Heftet anbefales da det gjennom de fortalte historiene
gir et innblikk i hvordan utdanning og praksis var i
”en annen tid” og hjelper oss å gjøre historien synlig. 
Heftet fåes kjøpt ved henvendelse til:
HØYSKOLEN DIAKONOVA, 
Linstows gate 5, N-0166 Oslo, 
t: +47 22 98 63 00
f: +47 22 98 63 50, 
www.diakonova.no

Fra Menighetssøsterhjemmets sykepleierskole
til Høyskolen Diakonova – nytt navn i en ny tid!
Menighetssøsterhjemmets sykehus og sykepleierskole
ble stiftet i 1916, med sykehus og sykepleierskole i
samme hus i Rosenborggt. 8 i Oslo. Det første kullet
besto av 7 jenter og utdanningens lengde var 20 måne-
der. I 1932 ble utdanningen utvidet til et 3 årig stu-
dium. I 1970 var det 24 elever på hvert kull og skolen
hadde 120 elever totalt.

I 1974 ble Norsk Diakonihøgskole etablert i et samar-
beid mellom Menighetssøsterhjemmet, Diakonissehu-
set og Diakonissehuset i Bergen. I 1983 fikk sykepleier-
skolen sin første mannelige elev. I 1989 ble Menighets-
søsterhjemmets sykepleierskole omgjort til Menighets-
søsterhjemmets Høgskole. I 1998 flyttet skolen inn i
nye lokaler i Linstows gate 5 i Oslo.

Skolen har fra 1997 etablert videreutdanning i syke-
pleie for pasienter med kreftsykdom, videreutdanning
i diakoni, helsesøsterutdanning og videreutdanning i
sykepleie til pasienter med nyresykdom. Skolen har en
egen FOU-enhet og flere forskningsprosjekter og sti-
pendiatstillinger. Det drives utviklingsprosjekter i flere
land bla. Kina og Estland, samt et diakoniprosjekt i
Spania. Fra 2004 fikk skolen sin egen professor. 

Helsesøsterutdanningen startet opp i 2002 som en del-
tidsutdanning gjennom 2 år og skolen har uteksami-
nert første kull med helsesøstre. Kull 2 startet opp høs-
ten 2004 med 44 studenter.

Menighetssøsterhjemmets Høgskole har utviklet seg
fra å være en skole med 7 elever til å bli en moderne
høyskole med nær 500 studenter innenfor grunnut-
danning, videreutdanning og med doktorgradsstipen-
diater. Et navneskifte var på sin plass og 1. februar
2005 skiftet skolen navn til Høyskolen DIAKONOVA. 

Kari Glavin
førstelektor, Høyskolen Diakonova

Helsesøstre Nr. 1 – 2005

66

Tapping og lagring av stamceller fra navlestrengsblod



Helsesøstre Nr. 1 – 2005

67

Siden tidlig på 80-tallet har vi arbeidet med barn i
krise, og senere har vi overført mange av metodene
fra den gang til å hjelpe barn etter krig og flukt. Vi
har funnet det meget nyttig å samle barnas arbeid
med disse metodene i en arbeidsbok. De barna vi
har truffet i ettertid, endog år etter på, har fortalt
oss om betydningen av arbeidsboken, ikke minst
fordi de kunne vise den til andre i familien og der-
med snakke om det de hadde snakket om. 

Vi har også gjennom årene veiledet leger, helsesøs-
tre, barnevernspedagoger, sosialpedagoger og an-
dre som har brukt disse metodene for flyktningbarn
i mottak. Ved hjelp av den ”myke” tilnærmingen og
de oppgave-strukturerte metodene har de hjulpet
barnet til å bearbeide vonde og skremmende
minner uten å bli overveldet, fordi kontrollen over
det som gjøres og sier hele tiden er hos barnet selv.

Vi har nå laget en mini-versjon med nye tegninger
som støtte for barnefaglige som får ansvar for å hjel-
pe barn som har vendt tilbake fra katastrofeområdet
i Sørøst-Asia. Boken er, som det står i teksten, ikke
beregnet på dem som kom hjem uten en eller flere
familiemedlemmer. De må selvsagt få terapeutisk
hjelp over lengre tid, men vi utelukker ikke at den

erfarne terapeut kan ha nytte av å bruke en eller
flere blant de metodene vi har beskrevet. Helseper-
sonell som føler de har liten erfaring med behand-
ling av barn med traumatiske opplevelser, bør for-
høre seg med mer erfarne folk før de setter i gang
behandling. 

Vi ville sette meget stor pris på å få tilbakemelding-
er fra dere som har brukt hele eller deler av arbeids-
boken. Arbeidsboken kan lastes ned fra Barneom-
budets internettside.

Brukernavn: bruker1
Passord: tsunami
Nettsted: www.barneombudet.no/dokument

Bergen/Oslo 21. januar 2005

Vennlig hilsen

Magne Raundalen & Atle Dyregrov
Senter for Krisepsykologi

Reidar Hjermann
Barneombudet

Fra Barneombudet:

Til helsesøstre som treffer barn som har
opplevd flodbølgen
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Annonser:
1/1 s. 4-farger, på omslagets s. 4 kr 8.000
1/1 s. 4-farger, på omslagets s. 2 eller 3 kr 7.000
1/2 s. 4-farger, på omslagets s. 2 eller 3 kr 5.200
1/1 s. 4-farger, annen plassering kr 6.500
1/2 s. 4-farger, annen plassering kr 4.000
1/1 s. sort/hvitt, på omslagets s. 2 eller 3 kr 4.500
1/2 s. sort/hvitt, på omslagets s. 2 eller 3 kr 3.500
1/1 s. sort/hvitt, annen plassering kr 4.000
1/2 s. sort/hvitt, annen plassering kr 3.000

Annonseansvarlig: 
Kari Glavin, styremedlem LaH,
Tlf. 22 10 60 67/ 970 94 206, 
e-post: kar-gl@online.no

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og november.
Neste utgivelse: Juni 2005
Frist for innsending av stoff og annonser: 10. mai 2004.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere originalbilder eller illustrasjoner som øn-
skes brukt – må disse sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å formidle
det som opptar våre medlemmer. Har du skrevet en oppgave som kan lære oss noe – send
en kopi til redaksjonen. Debattinnlegg, bok- og video-anmeldelser samt nyheter tar vi også
gjerne imot. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.

Abonnement:
Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av bibliotek, høgskoler, institusjoner og firmaer. 
Opplag: 2400.
Pris kr 300,– pr. år.
Bestilles hos: Bodil Erdal, LaH, Postboks 29, 
1350 Lommedalen

Adresse:
Redaksjonen, Helsesøstre nr. 2/2005
Faggruppen av helsesøstre i Oppland
v/Liv Marie Øyjordet 
e-post: liv.marie.oeyjordet@lom.kommune.no
Tlf. 61 21 72 07/976 67 747 

Husk å melde fra ved adresseendring til:
Norsk Sykepleierforbund, Boks 456 Sentrum, 0104 Oslo

Info fra redaksjonen
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Antall medl.:

OSLO: 238 Reidun Fagervik Setervollveien 5 0496 Oslo
tlf. priv: 22 15 30 27 arb: 23 47 38 70 mobil: 41 54 58 31
e-post: reidun.fagervik@bna.oslo.kommune.no

ØSTFOLD: 111 Tove Nedregotten Bakkelund 1746 Skjeberg
tlf. priv: 69 16 12 64 arb: 69 11 68 80
mobil: 99 53 62 84 mobil: 98 25 63 44
e-post: tove.nedregotten@sarpsborg.com

AKERSHUS: 229 Torunn Stenstad Fjellvn. 3A 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78 arb: 67 20 16 95 e-post: toruste@online.no
mobil: 48 21 76 35 e-post: torunn.stenstad@lorenskog.kommune.no 

HEDMARK: 93 Unn Inger Oldertrøen Solli Ivar Skårsets vei 12 2407 Elverum
tlf. priv: 62 41 46 88
e-post: unn.oldertroen.solli@sykehuset.innlandet.no  

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

BUSKERUD: 114 Rita Bjørnstad Brattbakken 1 3340 Åmot
tlf. priv: 32 78 44 08 arb: 32 78 66 70
mobil: 90 76 91 73/41 30 39 05 e-post: rita.bjoernstad@modum.kommune.no 

VESTFOLD: 106 Liv Horpestad Hortensvn. 159 3157 Barkåker
tlf. priv: 33 38 05 97 arb: 33 08 57 01
e-post: livhorpestad@hotmail.com 

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

AUST-AGDER: 51 Britt M. Hansen Sukkerheia 7 4816 Kolbjørnsvik
tlf. priv: 37 03 34 26 arb: 37 06 24 00
mobil: 90 08 40 65
e-post: britt.merete.hansen@arendal.kommune.no  

VEST-AGDER: 82 Anne Grete Gundersen Teglverksveien 14 4632 Kristiansand
tlf. priv: 38 04 70 47 arb: 38 10 23 10/15
mobil: 95 12 10 49
e-post: anne.grete.gundersen@kristiansand.kommune.no 

ROGALAND: 187 Nina Hurlen Melstveit Myklabergveien 11 4314 Sandnes
tlf.priv: 51 63 02 38 arb: 51 91 22 87
e-post: nina.h.melstveit@stavanger.kommune.no 

HORDALAND: 221 Astrid Paulsen Østre Stiaberget 13 5179 Godvik
tlf. priv: 55 93 58 27 e-post: astrid.paulsen@fjell.kommune.no
mobil: 48 24 83 64 e-post: astridherm@hotmail.com 

SOGN OG FJORDANE: 64 Grethe Dahl Sandven Fjellvn. 11 6770 Nordfjordeid
tlf. priv: 57 86 08 94 arb: 57 88 58 31
mobil: 91 31 49 92 e-post: gsa@eid.kommune.no 

MØRE OG ROMSDAL: 117 Anita Kvalsvik Åsbygda 6390 Vestnes
tlf.priv:71 18 93 55 arb: 71 18 41 94
e-post: helsestasjonen@vestnes.kommune.no / anitakvalsvik@xi.no

SØR-TRØNDELAG: 144 Kirsten Kamark Ingemann Torpsv. 100 7040 Trondheim
tlf. priv: 73 92 30 90 arb: 72 54 30 75
e-post: kirsten.kamark@trondheim.kommune.no 

NORD-TRØNDELAG: 86 Marianne Vollen Westerhus Haugvn. 13 7715 Steinkjær
tlf. priv: 74 16 70 18 arb: 74 16 91 81
mobil: 45 60 85 25 e-post: mariannevw@c2i.net 

NORDLAND: 120 Bjarne Jota Hamndalsvn. 5 B 8550 Lødingen
tlf. priv: 76 93 18 66 arb: 76 98 66 60
e-post: bjarne.jota@lodingen.nhn.no

TROMS: 111 Elin Johanne Andersen Bjørklia 18 9300 Finnsnes
tlf. priv: 77 84 11 14 arb: 77 87 50 89
mobil: 41 45 08 34 e-post: serrea@online.no
e-post: elin.andersen@sorreisa.kommune.no 

FINNMARK: 51 Gro Vars Mienna Niitosjogas 6 9730 Karasjok
tlf. priv: 78 46 74 53 arb: 78 46 85 15
fax: 78 46 69 39 e-post: gro.vars.mienna@karasjok.nhn.no

Jan. 2005:          2310 medl. (innkl. 4 i utlandet)
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Innmelding
Norsk Sykepleierforbunds 
Landsgruppe av Helsesøstre
v/Leder Bodil Erdal
Postboks 29
1350 Lommedalen
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




