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Så var det Finnmark sin tur til å være i redak-
sjonskomiteen.

Vi er ikke mange og avstandene er lange, 
men hva gjør vel det – når veiene er fri for sne.

Finnmarksredaksjonen takker for alle innsendte
innlegg og for godt samarbeid.
Vi ønsker neste redaksjon lykke til.
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Kjære helsesøstre!

Forberedelsene til neste års store Jubileumskongress
er i full gang, og programmet er så godt som klart.
Vi har lagt vekt på å presentere bredden i helsesøs-
tertjenesten de siste 50 årene, samtidig som vi vil ha
spesielt fokus på den forskning og fagutvikling som
skjer innenfor vårt felt i dag. LaH er opptatt av hvor-
dan vi kan sikre formidling av kunnskap, og oppda-
tering på virksomme metoder til helsesøstre. 

Oslo har hatt prosjektet "Utviklings-senteret for hel-
sestasjon og skolehelsetjenesten (HUS)" i perioden
2001-2004. Dette prosjektet har vært et eksempel på
hvordan et utviklingssenter kan bidra til tverrfag-
lighet, informasjonsspredning og kompetanse- og
kvalitetsutvikling innenfor helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Vi håper at myndighetene ser beho-
vet for, og støtter forslaget om å etablere et Nasjonalt
senter for forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot
helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og
unge. Vi er avhengige av at teori legges til grunn for
det faglige arbeidet som utføres, og at det blir utført
forsknings- og utviklingsarbeid som kan gi oss me-
toder og redskap for å utføre en målrettet virksom-
het.

Vi er fornøyde med at NSF i møte med helseminis-
teren og i sin uttalelse om stats-budsjettet påpeker at
det har vært en meget svak utvikling i årsverksinn-
satsen i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og
unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helse-
ministeren har nå varslet en gjennomgang av tjenes-
tetilbudet til barn og unge. Vi er selvfølgelig enige i
at barn og unge med alvorlige psykiske problemer
skal få rask hjelp, men samtidig må det også settes
inn større ressurser i det forebyggende arbeidet. 

Økning i antall barn utsatt for mishandling hører vi
på radioen i disse dager. Hva kan gjøres? Helsesøs-
tre er den yrkesgruppen som har mulighet til tidlig
å fange opp de sårbare barna, barn som lever i fami-

lier med vold, med rusmiddelmisbruk og i miljø som
er preget av utrygghet og uforutsigbarhet. Helsesøs-
tre, i samarbeid med andre fagpersoner i kommune-
ne, vil ha mulighet til å tilby tidlig hjelp til familier
som trenger mer enn det ordinære tjenestetilbudet.
Mange familier har behov for tiltak som gjør van-
skelige perioder lettere å komme gjennom. Dette kan
være den hjelpen de sårbare barna trenger for å kom-
me gjennom barndommen uten for store belastning-
er. 
Derfor må vi spørre oss hvordan vi kan ha råd til å
la være å satse på tidlig intervensjon?

LaH bidro også til å sette søkelys på det forebyg-
gende helsearbeid rettet mot ungdom, da vår nest-
leder, Astrid Grydeland Ersvik, ble intervjuet i NRK
Puls i forbindelse med inndragning av trygderefu-
sjonen til Helsestasjon for ungdom. Vi ser det som
viktig for kommunene å kunne bevare dette lavter-
skeltilbudet til ungdom som gjør at mange får hjelp
til problemer før de vokser seg store og vanskelige å
håndtere.
Tidlig hjelp – dette ser det ut til at vi bare må gjenta
på nytt og på nytt!

Spennende er det her å lese om alt det forebyggende
helsearbeid som foretas i vårt nordligste fylke. Tusen
takk til redaksjonen i Finnmark som har samlet mye
interessant stoff og laget et flott blad som vi kan gle-
de oss til å lese.

Takk til dere alle dyktige helsesøstre rundt i det gan-
ske land for at dere står på for å bevare fagligheten i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Husk så å sette av dagene 25.–27. mai 2005. Da skjer
det spennende ting i Oslo!

Lommedalen 20.10.2004
Hilsen Bodil
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Bodil Erdal.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Torunn Digre Rørnes, helsesøster, Lakselv helsestasjon
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg har vært helsesøster ved ungdomsskolen i Lakselv i
mange år. Etter hvert har jeg både sett og observert at
det drikkes mye brus og annen sukkerholdig drikke
blant ungdommen. Skolen har kantine, men det selges
ikke brus der. Veien ned til butikkene er kort fra skolen,
så det er lett å få tak i brus/mineralvann.

Det har det siste året vært mye fokus i media rundt det-
te med  høyt sukkerinntak og de negative helsemessige
konsekvenser det kan få. Spesielt blant ungdom er det
dokumentert høye daglige inntak av sukkerholdige
drikker.
Gutter i 13 års alderen drikker i snitt 0,5 liter brus om da-
gen i tillegg til 40 gram sjokolade. Jenter drikker mindre
brus, men spiser til gjengjeld 5 gram mer søtsaker hver
dag.(Kilde Diabetes)
Forbruket av mineralvann blant befolkningen i Norge
økte fra 41- 132 liter pr. person i perioden 1970-97 (Kil-
de Om folkehelsen 1999)

Dette gav meg inspirasjon til å gjøre noe forebyggende
arbeid på dette området blant ungdomsskole elevene.
Hva kunne gjøres som ikke krevde mye ressurser, tid og
penger?

Jeg tok kontakt med rektor og inspektør ved skolen.
Sammen  ble vi enig om at skolen skulle anskaffe dis-
pensere til engangskopper og sette det opp ved vasker i
alle klasserom. Dette gav elevene en mulighet til å drik-
ke vann fra springen, kopper har tidligere ikke vært til-
gjengelig.
Vi ble og enig om at jeg skulle gå i alle klasser og snak-
ke om dette med brusdrikking og konsekvenser for
helsen. 

Jeg la opp undervisningen med først å fortelle fakta om
hvor mye sukker brus inneholder, samtidig som jeg vis-
te det visuelt med hjelp av sukkerbiter. En av guttene
ville absolutt spise alle sukkerbitene (ca 24 stk) for å mot-
bevise noe av det jeg sa.
Gutten ble etter hvert så kvalm at han måtte stoppe opp.
Hva tror dere det skyldes spurte jeg elevene? Hvorfor
blir en ikke kvalm av brus? 
Har det noe med kullsyrens evne til å skjule brusens søt-
het?
Anbefalte elevene til å prøve og drikke brus uten kull-
syre, først da kjenner en hvor søtt brus smaker.

Ungdom er og opptatt av å ha penger. Derfor tok vi sam-
men ett regnestykke på tavlen om hvor mye koster det
å drikke 0,5 l brus hver dag. Tallet ble rundt 6200,- kro-
ner i året, tror mange fikk en tankevekker.

Videre spilte jeg på ungdommens opptatthet av pen
hud. Vann er et fantastisk skjønnhetsmiddel og bidrar
til å bevare hudens fuktighet, samtidig som det er gra-
tis.
Jeg satte og fokus på pene tenner/ pent smil, noe som
avhenger av tennenes utseende. Brusdrikking er med på
å ødelegge tennene, noe som tannlegene har satt mye fo-
kus på i media/TV den siste tiden.

Lakselv er og en av de stedene i Norge som har renest
vann. Hvorfor da kjøpe vann/brus på flakse?  Dette
spørsmålet lot jeg bare ungdommen få tenke over.

Noen lærere tillater elevene å drikke brus i timene, noe
jeg tok opp. 
Jeg oppfordret alle lærere til ikke å gi lov til dette, sam-
tidig som jeg spilte ansvaret over til elevene om å vise
vilje/ansvar til ikke å gjøre det, for sin egen helses skyld.
Vi kom og inn på fedme og diabetes, noe høyt sukker-
inntak bidrar til å øke.

Undervisningen ble generelt en positiv opplevelse for
meg, da både ungdommen og lærerne viste aktiv delta-
kelse i undervisningen.
Det ble mye samsnakking etterpå blant ungdommen seg
imellom, der de diskuterte både penger, hvor mye de
drikker av brus etc. ute i korridorene. Kanskje hadde
min undervisning skapt litt rom for ettertanke?
Så gjenstår det å se om dette enkle tiltak bidrar til å re-

dusere brusdrikkingen. Lærerne gav meg god tilbake-
melding, og mente dette temaet var absolutt viktig å få
satt fokus på i ungdomsskolen.

Håper dette enkle tiltak kan motivere andre helsesøstere
til å ta opp temaet i skolene.

TTTTiiii llll ttttaaaakkkk    ffffoooorrrr    åååå    ffffåååå    nnnneeeedddd    bbbbrrrruuuussss----
ddddrrrriiiikkkkkkkkiiiinnnnggggeeeennnn    iiii     uuuunnnnggggddddoooommmmsssssssskkkkoooolllleeeennnn



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inger Gjøvik Hansen og Torunn Digre Rørnes,
helsesøstre, Lakselv helsestasjon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gjennom en 10-årsperiode har vi registrert at barn har
økt i vekt og er blitt tyngre, spesielt gjelder dette før-
skolebarna. Som alle helsesøstre har vi vært forsiktige
med å ta opp dette med foreldre/barn, p.g.a. anorexia
problematikken.
I 2002 valgte vi allikevel å tilby foreldre/barn oppføl-
ging gjennom gruppesamtale på helsestasjonen..
Dette ble positivt mottatt av de foreldrene vi tilbød opp-
følging.

Gruppene bestod av barn fra 1-3.klasse. Da temaet er
vanskelig valgte vi kun å ha 3-4 barn.
Vi serverte oppskåret frukt/sukkerfri saft og vann. Kaf-
fe og te til foreldre.
Vi roste dem for deres deltagelse og ønske om å bli mer
bevisst på hverdagens levesett.
Viktigheten av at barn ikke skal slankes, men ha en sunn
livsstil, der aktivitet og det daglige kosthold skal kom-
me i fokus.
Med at vi valgte å ha barna sammen med foreldrene,
måtte vi være bevisst på hvilket språk og ord vi brukte
i forhold til temaet. Vi valgte å kalle gruppen STORE
BARN, noe vi brukte både på innkallingene og i samta-
lene.

I første gruppemøte startet vi med å henvende oss spe-
sielt til barna, der vi fortalte at noen barn er stor, (gene-
tisk) og noen har lett for å bli stor, enten fordi vi sitter
mye i ro eller at vi spiser for mye mat med sukker og fett.
Det å være stor gjør ofte at det er tungt å være deltagende
aktiv.
Skolehverdagen ble koblet inn med at vi fortalte dem at
mange store barn opplever å bli ertet, mobbet. Dette var
og tilfelle med flere av barna i vår gruppe.

Hva pratet vi om i gruppen?
Vi vektla å prate om de tre hovedmåltidene, frokost og
matpakke og middag.
Frokostens betydning for å få forbrenningen i gang og
for å være opplagt til undervisningen. For de som ikke
spiser frokost er frukt og drikke gode alternativer.

Hvor mange skiver til frokost og i matpakken, og hva
slags pålegg?

Det ble oss fortalt at oppfatningen av hva som var en
brødskive var forskjellig hos ungene. Matpakken: Var
de klappet sammen = 1 skive, skjært over var = 2. 
Barna hadde ofte ikke magemål og kunne spise mye
brød, en viktig opplysning i forhold til tiltak.
Her var det grunnlag for både grensesetting/"forhand-
linger", både i forhold til antall skiver og hvilke pålegg
som skal brukes

2 brødskiver vil for de fleste være nok til hvert måltid.
Dette kan praktisk gjøres ved å sette frem to brødskiver
eller smøre de ferdig, og deretter rydde bort maten. Så
kan en si at maten er ryddet bort, og at barnet må vente
til neste måltid for å få mer.

Anbefalte foreldrene og ikke ha mat og drikke i huset,
har man det, blir det garantert diskusjoner.

Foreldre fortalte også at barna kunne spise uante
mengder middag. 
Middagen bør av den grunn porsjoneres, ikke sett gry-
ten på bordet. Dette må være likt for hele familien.

Hva koser vi oss med? Hvor ofte? Hvor mye får barna
kjøpe lørdagsgodt for?

Her ble barna deltagende. Vi lot barna komme med for-
slag på de overnevnte spørsmål?

Alle barna nevnte sjokolade, smågodt, brus og potetgull,
og 1 gang i uken var det vanlige, men dette varierte – det
ble ofte mer. Vi fortalte barna at hvis vi spiser mye og
ofte av dette, legger vi på oss. Kroppen blir tung og vi
vil etter hvert få problemer med å sykle, springe, leke
etc.
Ingen nevnte frukt, grønnsaker m/ dip og kaker/boller.
Er foreldre lite flink til å hjelpe barn å finne gode alter-
nativer til godter? Lærer barna at det vi koser oss med
er godter?

Noen fikk kjøpe for 50,- kroner.(ukelønn). Vi følte at for-
eldrene  trengte å få diskutert dette med andre, og de ble
enig om at 20-25 kroner holder. Resten spares til noe
ungene ønsker seg.(Mor til en av gutten fortalte at gut-
ten ble veldig ivrig til å spare en del av pengene til noe
han lenge hadde ønsket seg.)

For å få ned sukker/fettmengden diskuterte vi altenati-
ver.

Vi kom frem til pop-corn, vann som tørstedrikk og brus
uten sukker. Oppskjært frukt/grønnsaker til dip. Va-
fler/pannekaker kan gjøres litt grovere med sammalt
hvete og havregryn, med olje i stedet for smør og blir da
et sunt kosemåltid.

Aktivitet
Nyere forskning fra USA viser at aktivitet er det viktig-
ste tiltak i kampen mot kiloene. De beskriver at vektøk-
ning kan tolkes som et symptom på et inaktivt liv. Da
hjelper det så lite å sette befolkningen på lettmat. (Syke-
pleien nr.3-04)
Vi nordmenn er og blitt generelt fetere. En 9-åring er i
dag 4kilo tyngre enn for 25 år siden .

Aktivitetsnivået blant barn og voksne har gått ned de se-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gro G. Hågensen, Led.helsesøster i Hammerfest
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsestasjon for ungdom i Hammerfest startet ved hjelp
av prosjektmidler høsten 2000, og er nå et veldig godt
innarbeidet tilbud. Fire helsesøstre og fire leger, hoved-
sakelig leger fra Helse Finnmark, ambulerer på å være
tilgjengelig for ungdom mandager mellom kl. 14.30 og
17.30. Hovedsakelig finansiert ved hjelp av midler av-
satt i kommunens opptrappingsplan for psykisk helse.
Her som ellers i landet er det hovedsakelig jentene som
kommer, og problemstillingene dreier seg ofte om sek-
sualitet, prevensjon og klamydiatesting. Mange ønsker
også graviditetstest, og noen anbefales slik test av oss.
Et fåtall henvises gynekologisk avdeling for abort.
I følge statistikk ligger Finnmark på topp med hensyn til
abort for kvinner under 20 år. 
Selv om vi her hos oss ikke kjenner oss igjen i det bildet,
og i lys av at vi hjelper utrolig mange med prevensjon,
hovedsakelig p-piller og p-sprøyter, så har vi benyttet
anledningen til å søke helse- og sosialdepartementet om
midler til prosjekt. 
Og, fra kapittel 719 post 71 - handlingsplan for forebyg-
ging av uønskede svangerskap og abort – forebyggende
tiltak i regi av helsestasjonen – har vi også denne gang-
en blitt tilgodesett med prosjektmidler. Hele 75 000 kr
står til vår disposisjon denne høsten! Tusen takk!

Nytt tilbud – prosjekt i ungdommens hus
Denne gangen ønsket vi å utvide tilbudet med treffetid
en kveld i uken i ungdommens nyetablerte aktivitetshus
"bootleg". Vi er så heldig at vi i hvert fall denne høsten
har en helsesøster med tilgjengelig kapasitet til å kunne

gå inn i oppgaven sammen med aktivitetsleder og ute-
kontakten som har base i "bootleg". Vi håper for det før-
ste at vi der skal kunne fange opp noen flere gutter enn
det ordinære tilbudet gjør, og vi håper at det skal være
utvidet tid til å kunne føre samtaler med jenter og gut-
ter uten det voldsomme tidspresset som det ofte er på
mandagene.
Ellers er planene å ha en postkasse for anonyme spørs-
mål, og da med temakvelder i kafeen der en gang hver
måned. Vi har også sett for oss et nettsted a`la Klara
Klok, men det holder antakelig om vi markedsfører Kla-
ra Klok.
Videre vil vi i samarbeid med ungdom knyttet til huset
satse på filmproduksjon eller teatermanus og oppset-
ting. Jentegrupper, guttegrupper og opplegg .for "ung-
dom underviser ungdom", er også noe vi ønsker å stå litt
på for å få til. 
Vi som jobber i Helsestasjon for ungdom trenger stadig
faglig påfyll, og som en gulrot til oss selv, har gjort av-
tale om fagdag med psykolog / forsker Bente Træen.
Hun kommer til oss 09. nov., og vi gleder oss veldig til
det!

Usikkerhet og utfordringer med prosjektarbeid
Det som oppleves aller vanskeligst i forhold til prosjekt,
er at man ikke har garanti for tildeling av midler for på-
følgende år, og man vet i hvert fall ikke størrelsen på be-
løpet. Muntlig er vi lovet midler også i 2005, så vi får vel
bare få kommunen til å forskuddtere og ta sjansen på at
vi får en tildeling som dekker behovet. Et annet usik-
kerhetsmoment er tilgangen på personell. Det er ikke
vanlig at egnet person, til for eksempel en deltid pro-
sjektstilling, er disponibel når man trenger det. Nå kla-
rer vi å kombinere, men vi får nå se hvordan det går.
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nere år.(Bedre helse nr.3-02)
Erfaringer fra gruppen vår viste det samme. Barna ble
ofte kjørt til aktiviteter og på skolen. Dette gav rom for
diskusjoner i gruppa overfor det ansvaret foreldre har
for å være rollemodeller for sine barn.

Vi kom inn på lystbetonte aktiviteter. Hva er det barna
liker som ikke føles som press eller tvang?
Helgene er viktig å bruke til hyggelige aktiviteter. Akti-
vitetene gir masse hyggelige felles opplevelser å se til-
bake på, og styrker familiebåndene.

I gruppa la vi opp til turer sammen med familiene, hvor
vi hadde med mat og drikke. Dette ble godt mottatt av
barna, og vi erfarte ofte at de ikke ville gå hjem. Dette vi-
ser vel at vi foreldre må være intiativtakere.

Gruppen har møttes tre ganger for året, på dagtid. 
Etter ønske fra foreldrene veide vi barna annen hver
gang.
To av barna gikk ned i vekt.
For de andre barna opplevde foreldrene det vanskelig
og gjennomføre tiltakene. Foreldrene til disse barna var
selv overvektig, med diabetes gruppe to.

De var allikevel positiv til intiativet og blitt mer bevisst
i forhold til kosthold og mosjon.
Det vi erfarte var at det finnes lite informasjon tilgjeng-
elig om dette temaet. Vi måtte av den grunn lete mye i
forskjellige blader, på internett, tidsskrifter og aviser. Ut
i fra valgte emner, delte vi ut aktuell informasjon.

Konklusjonen i gruppa ble: "Regelmessig fysisk aktivitet
sammen med sunne kostvaner, er den mest effektive
måten og oppnå en sunn vekt i en sunn kropp".
Foreldre ønsket å fortsette med "gruppa", noe som vi
skal prøve å etterfølge.

Litteraturliste: 
Lommelegen.no/overvekt/barn
Sinnets helse: Bladet OM nr. 1-2004 Mat, kropp 

og følelser
Bedre helse nr 3–2002  Tema: Fedme – barn
Foreldre og barn: Artikkel: Frukt til frokost.
VG: 19 januar 2004. Fete barn
Delte ut oppskrift på brød uten hvetemel: Ingers brød.
Artikkel ved professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund.
"– Vi må ikke forhandle oss i hjel."

Helsestasjon for ungdom
i Hammerfest utvider
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved helsesøster Marwell Jormonen og Anita Herman-
sen, Vadsø
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøstrene i Vadsø har de senere år registrert en øk-
ning av spiseforstyrrelser blant barn og unge i kommu-
nen. I denne forbindelse har vi derfor blitt nødt til å set-
te ernæring i fokus. Vi tok kontakt med ernæringsfysio-
log, psykiatrirådgiver og Interessegruppa for Kvinner
med spiserforstyrrelser for å få til et samarbeid om det-
te temaet.

I januar 2004 ble det for første gang arrangert temada-
ger om spiserforstyrrelser for 9 kl. og 1. kl. på Videregå-
ende skole. Tilsammen deltok ca. 160 elever. Vi valgte å
undervise klassevis. 

Først innledet ernæringsfysiolog med å undervise i ge-
nerell ernæringslære. Hun hadde et interessant foredrag
med fotografi av mange fristende matsorter som ble vist
på overhead. Dette kombinerte hun med flott undervis-
ning om kroppens behov i forhold til ernæring, kalori-
er, fett, fiber, sukkerinnhold ol. Hun sammenlignet også
en del matvarer opp i mot hverandre og forklarte hva
som var sunnest for kropper i vekst og utvikling.

Etterpå fortsatte psykiatrirådgiver med et innlegg om
spiseforstyrrelser. Først snakket hun om generelle-
symptomer på anorexia og bulemia. Hun tok også opp

hvordan media og moteverden er med på å påvirke ung-
dommens idealbilde. Til slutt hadde hun et glimrende
innlegg vedrøremde egne erfaringer om spiseforstyr-
relser.

Helsesøster avsluttet med å informere undommen om
at de kunne henvende seg til skolehelsetjenesten og hel-
sestasjon for ungdom hvis de hadde spørsmål eller
trenget hjelp angående spiseforstyrrelser.

I løpet av våren 2004 fikk helsesøstrene i Vadsø flere
henvendelser fra unge jenter og gutter med spisefor-
styrrelser, eller som var i ferd med å få en spiseforstyr-
relse. Vi tror at tema-dagen var en medvirkende faktor
som gjorde at de ba om hjelp. Vi var overrasket over alle
henvendelsene vi fikk ettrpå, og flere ble hjulpet videre
til ernæringsfysiolog via helsesøster og skolelege.

Vi som arrangerte tema-dagene om spiseforstyrrelser
har blitt enige om å gjenta "suksessen" fra i fjor, og er nå
i gang med å planlegge neste års tema-dag. I år vil en ny
person fra Interessegruppa for Kvinner med Spisefor-
styrrelser være med å forelle om egne erfaringer. I til-
legg vurderer vi å gå ned til 8 kl. trinnet på ungdoms-
skolen.

Vi tror at forebyggende helsearbeid virker. Mange ung-
dommer har fått hjelp i tide, før spiseforstyrrelsen har
gjort dem alvorlig syk!

Årlig tema-dag på ungdomsskolen og videregående skole i Vadsø

Tema: Ernæring og spiseforstyrrelser

Sommerbarn i
Trollholmsund.
Foto: Anne 
Karin Olli.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kirsti Bertheussen, helsesøster i Gamvik kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gamvik kommune ligger på Nordkynhalvøya med Me-
hamn som kommunesenter, samt tettstedene Gamvik
og Skjånes. For å komme til Skjånes må vi over et fjell og
så langs en fjord, Hopsfjorden, der det er spredt befolk-
ning. Til Skjånes er det 11 mil tur/retur med bil. Til Gam-
vik er det 4,2 mil tur/retur.
Vi har også et veiløst dis-
trikt kalt «fjorden», med tre
små steder. Langfjorden er
en sidearm til Tanafjorden.
I dag er det ca. 1200 inn-
byggere i kommunen.

Jeg har jobbet som helse-
søster i Gamvik i 25 år. Tok
helsesøsterutdanningen i
1978/1979 for å slippe tur-
nusarbeid da barna var
små.

Dette er en beretning om
«utekontordagene» i de
første årene av mitt helse-
søsterliv. Det var vei til ste-
det Gamvik og den var
mye stengt vinterstid. Det
spesielle med utekontor-
dagene her på Nordkyn
den gangen var avstan-
dene. Og så er det vær-
hårdt! Vi hadde legeskyss-
båten «Dr. Skogsholm».
Det var en båt på ca. 60 fot
med fast ansatt skipper og
maskinist.

En tur til Skjånes og Lang-
fjorden startet ca. kl. 04.00.
Turer som vi hadde en
gang i måneden. Vanligvis
var det «distriktslegen» og
helsesøster som var med. Vi hadde egne lugarer om
bord med gode køyklær. Det kunne være tøft om vinte-
ren. Kaiområdet var ikke brøytet og jeg måtte være for-
siktig i mørket. Noen ganger måtte jeg krype. Ruten var
rundt Slettnes (verden nordligste fyr på det europeiske
fastland) og omgang med åpne Barentshavet, før vi gikk
inn Tanafjorden. Jeg var mye sjøsyk det første året.

Tiden fra Mehamn til Skjånes tok 4 timer. Skulle vi helt
til Laggo, det siste stedet i fjorden, tok det 5 timer. Her
er det snakk om 8–10 timer tur/retur bare i reise. Vi var
aldri tilbake før neste dag/morgen. Noen ganger fikk vi
uvær på oss og ble værfast over flere døgn.

På det største stedet, Skjånes, var det aldershjem og sko-
le med internat. Elever utenom Skjånes bodde på inter-
natet. Internatet ble nedlagt i 1997, da det ble skoleplikt
for 6-åringene. På aldershjemmet var det kontor til lege
og helsesøster. Vi fikk servert middag i matpausen.

På småstedene ble kontordagene foretatt i private hus.
Husene lå spredt. Ofte ble småbåten låret og vi ble ført

i land i fjæra. Kjøkken var
venterom og spisestua kon-
tor. Vi fikk alltid servering
etter endt arbeid.

En periode brukte vi snøs-
cooter til kontordagene på
Skjånes og delvis til Gam-
vik. Hjelpekorpset leide ut
scootere til oss. Vi hadde
med følgescooter. Dette var
i tiden før det nærmest
ble«allemannseie» å ha sco-
oter i Finnmark. Jeg hadde
aldri kjørt scooter. Før min
første kontordag over fjellet
kom kommunelegen hjem
til meg og hadde et lite in-
tensivkurs med kjøreopp-
læring på et jorde ved huset
vårt. Det var fantastisk å
komme til Skjånes på en
time! Husker en gang jeg
skulle sette pirquet på Skjå-
nes skole. Vi var kommet til
mai. Jeg leide scooter med
fører. Jeg satt bakpå. Det var
mye «overvann» på fjell-
vannene. På tilbaketuren på
ettermiddagen hadde sola
tint snøen såpass at scoote-
ren hadde problemer med å
ta seg frem i bratte opp-
overbakker. Jeg måtte da gå.
Over vannene som så skum-
le ut med sørpe og vann på

ropte jeg: «Er det vann her?» «Nei, myr», ropte føreren
tilbake, nærmest for å roe meg ned, tror jeg. På den tu-
ren ble jeg skikkelig påskebrun!

Vi fikk vei til Skjånes i 1986. «Dr. Skogsholm» ble ned-
lagt. Under anleggsperioden med veien hadde vi mange
strabasiøse turer der vi delvis kunne bruke bil og ble så
plukket opp av en privateid båt. Vi slapp på den måten
det åpne havet, og vi sparte tid.

Den privateide båten overtok turen til vårt veiløse dis-
trikt med utreise fra Skjånes. Legen hadde kontor i bå-
ten. For helsesøster ble det en kombinasjon av hjemme-

En helsesøsters hverdag i kystfinnmark
for 25 år siden



besøk og kontakter i båten. Hjemmesykepleier og
legesekretær var fast med på turene nå. Det hend-
te forresten relativt ofte at det var bemannings-
problemer på legekontoret. Da var helsesøster el-
ler hjemmesykepleier også legesekretær. Det var
helt naturlig at vi fagfolk hjalp hverandre. Var
ikke snakk om at «dette er ikke mitt bord». I etter-
tid ser jeg at vi fikk en unik mulighet til å bli kjent
med hele befolkningen. Noe jeg har nytte av frem-
deles.

I dag har jeg fine lokaler på helsesenteret i Me-
hamn. Utekontor på Skjånes og i Gamvik. Vi er
alltid tilbake innen ordinær arbeidstid. Det kan
være dårlige forhold over fjellet om vinteren, men
nå er jeg såpass «garvet» at jeg ikke reiser hvis
værmeldingen er dårlig. Det står tross alt ikke om
liv. Befolkningen i vårt veiløse distrikt må kom-
me ut til oss med rutegående hurtigbåt.

Folketallet har gått ned. Slipper lange reiser. Fær-
re fødsler. Jobber tverrfaglig. Mye møtevirksom-
het. Mye mer post. Reklame fra alle kanter. An-
svarsgrupper. Planer. Delplaner. Internkontroll.
Folk drar til feriemål som krever mer reisevaksi-
ner. Stadig nye lovpålagte oppgaver.

Det er rart, som helsesøster i en liten utkantkom-
mune føler jeg meg mer ensom i jobben i dag.
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Vi hadde legeskyss-
båten «Dr. Skogsholm».
Det var en båt på ca. 60
fot med fast ansatt skipper
og maskinist.

Kontaktperson:
annemarielundhus@fs10.dk
og hohaslund@mail.sonofon.dk

Posters og abstracts
(valgfritt på norsk eller engelsk)
kan sendes til:
Anne Marie Lundhus
Trompeterbakken 17
6000 Kolding
Danmark

Hvordan kan en frem-
med se om to personer
er gift med hverandre?
"Du kan gjette, men en
god ledetråd er hvis de
skriker til samme barn."

Sebastian 8 år

* * *

Holdninger er det å
være greiere enn det
som faller naturlig.

Renate 9 år



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Helsesøster i Tana, Ànne Birgitte Henriksen
Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Helsesøs-
terutdanningen – Studieår 1998/2000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning
I samiske områder er det ikke alltid en selvfølge hvilket
språk som blir et barns førstespråk. Språkvalget kan bli
aktuelt fordi foreldrene har forskjellige førstespråk eller
de kan ha et ønske om at deres felles barn skal lære et
annet språk enn deres eget førstespråk. På norsk side av
Sameland er problemstillingen særlig knyttet til bruk av
samisk og/eller norsk.
Tradisjonelt sett har norsk helsevesen og dermed også
helsesøsters funksjon vært fokusert på behandling og
forebygging av somatiske sykdommer. I de senere tiår
har man etter hvert rettet blikket mer mot befolkningens
psykiske helse og psykososiale problemer. I samiske
områder vil problemstillinger knyttet til språkvalg og
språkbruk naturlig bli en viktig del av helsestasjonens
arbeidsoppgave.
Fortsatt synes det teoretisk grunnlag for helsesøsters
veiledningsfunksjon, og særlig helsesøsters arbeid med
tospråklighet, å være lite utviklet. Med utgangspunkt i
generell veiledningsteori og lingvistisk/pedagogisk to-
språklighetsteori, særlig Kamil Z. Øzerk: Om tospråklig
utvikling (1992) og Liv Gjems: Veiledning i profesjons-
grupper. Et systemteoretisk perspektiv på veiledning
(1995), har jeg forsøkt å utvikle noen praktisk metoder
for helsesøsters veiledningsarbeid i forhold til barns to-
språklige utvikling.

Grunnet mangelfullt veiledningsmateriale er det nød-
vendig at helsetjenesten i de samiske områder selv ut-
arbeider rutiner for tospråklig observasjon og utvikling
ved alle konsultasjoner med helsesøster på helsestasjon.
Utarbeiding av rutiner og et system for hvordan rutine-
ne skal følges opp og etterprøves vil medføre at man får
et kvalitetssikringssystem også i forhold til tospråklig-
hetsarbeidet. Som en del av dette vil behov for informa-
sjon, veiledning, utvidet hjelp og oppfølging av to-
språklighet måtte vurderes kontinuerlig og helsesøster
fører rapport om utviklingen. Et system for kartlegging
av barns språktilhørlighet vil være et viktig grunnlag for
veiledningsarbeidet i forhold til det enkelte barn og dets
foreldre. En slik kartlegging for å få oversikt over språk-
ressurser i familien vil kunne bidra til å få foreldre inn i
en prosessorientert tenkning og for å etablere en god og
trygg kontakt  med foreldre så tidlig som mulig. Det vi-
ser seg også at foreldre er mer motivert og mottagelig
for informasjon før barnet blir født. Kartlegging vil også
gi helsesøster et viktig grunnleggende informasjon for å
kunne jobbe videre med informasjon og veiledning.
Man må imidlertid være oppmerksom på at det i mange
samiske samfunn fortsatt er slik at språkspørsmål kan

være et følsomt tema å ta opp. I de områder hvor samisk
har vært utsatt for et sterkt ytre press, kan spørsmål om
språk og identitet har vært et tabuemne i familien. Det
kan for eksempel være at foreldrene har forskjellig kul-
turell- og språklig bakgrunn, og at familien ikke har av-
klart hvordan man skal forholde seg til dette. Det mest
praktiske eksempel på dette er at den ene forelder har
underkommunisert sin samiske språk og kulturbak-
grunn i forhold til sin partner og hans familie. Det er
klart at dette kan være et betydelig konfliktpotensiale for
familien. 
Revitaliseringen av samisk språk og kultur vil også kun-
ne medføre at den ene forelder endrer sin holdning og
ønsker å bruke også samisk som hjemmespråk. Dette
kan også skape konflikter i forhold til eventuelle eldre,
enspråklige søsken. Det sier seg selv at det er svært vik-
tig å få igangsatt en prosess i familien for at slike kon-
flikter kan løses, eller i alle fall takles på en god måte, så
tidlig som mulig.  En språkkartlegging vil i tillegg til å
bidra med nyttig informasjon, kunne være en god inn-
fallsvinkel i en slik sammenheng. 
En skisse til en slik kartlegging kan være at man starter
på første svangerskapskontrollen med å spørre forel-
drene om språk- og kulturbakgrunn i familien, slekt og
omgivelser ellers. Kartleggingen bør ikke utelukkende
dreie seg om språkbakgrunn, fordi den samiske språk-
revitaliseringen vil kunne medføre at samer som i dag
ikke er samiskspråklige, senere vil ønske å bruke språ-
ket. Kartleggingen bør gjennomføres slik at det blir en
naturlig del av svangerskapskontrollen. Dette kan gjø-
res ved at det tas med i skjema for 1. svangerskapskon-
troll.

Nærmere om de enkelte familietyper
Veiledningsfunksjonen bør ta utgangspunkt i de for-
skjellige familietyper. Ut fra foreldrenes språkbakgrunn
kan man inndele familiene inn i tre hovedtyper:
a) Begge foreldre tospråklige
Med dette menes at begge foreldrene behersker både sa-
misk og norsk. For de fleste i denne kategori innebærer
dette at begge foreldre har samisk bakgrunn. Etter hvert
kan man imidlertid registrere tilfeller hvor den ikke-sa-
miske forelder har tilegnet seg kunnskaper i samisk slik
at foreldrene har gått over til å bruke samisk som språk
seg imellom. Det mest typiske for denne er likevel at for-
eldrene har snakket på samisk seg imellom, men brukt
norsk i kommunikasjonen med barna. Selv i dag kan
man finne eksempler på at to samisktalende foreldre vel-
ger norsk som språk for barna, men da er det også mest
vanlig at også foreldrene har gått over til å bruke norsk
seg imellom og at samisk da har blitt et mer passivt
språk. 
For denne type vil utgangspunktet være at helsesøster
anbefaler at foreldrene velger å snakke samisk til barnet.
Argumentene for dette vil være hensynet til barnas iden-
titet og utvikling  som bosatte i et samisk område.  I for-
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Sammendrag av Fordypningsoppgave 

Helsesøsters veiledningsfunksjon i forhold til
barns tospråklige utvikling i et samisk område



hold til barnets to-
språklige utvik-
ling må det tas
hensyn til famili-
ens omgivelser.
Der omgivelsene
er overveiende
norskspråklig bør
foreldrene være
oppmerksom på
behovet at barnet
også bør på språk-
lige stimuli
gjennom lek og na-
turlig samkvem
med andre barn.
Særlig for barn
uten jevnaldrende

søsken bør man derfor anbefale at barnet gis tilbud om
hel- eller deltids barnehageplass eller eventuell annen
jevnlig deltakelse i samiskspråklige barnegrupper. Der
omgivelsene er overveiende samiskspråklig, vil det
kunne oppstå spørsmål om ikke barnet får for lite norsk-
språklig stimuli. Men her kan man vise både til at to-
språklighetsteori  og erfaring tilsier at det ikke er noen
slik fare. Men dersom foreldrene selv har en slik be-
kymring kan helsesøster for eksempel anbefale at man
gradvis oppsøker norskspråklige miljøer, en form for
suksessiv tospråklighet. 

b) Bare den ene av foreldrene er tospråklig
Med dette menes at den ene forelder snakker begge
språk, mens den andre kun snakker norsk. Dette er den
familietype hvor tospråklighet nesten alltid blir et tema
familien må avklare og forholde seg til. Familietypen er
dessuten blitt mer og mer vanlig på grunn av økt flytte-
mønster og kulturkontakt. Det normale vil her være at
foreldrene snakker hvert sitt morsmål til barnet fra be-
gynnelsen av. For barnet vil det i så fall bli tale om si-
multan tospråklighet, man kan også si at barnet vokser
opp med to førstespråk.
Det kan være grunn til å skille mellom i hvilken grad den
enspråklige forelder har samisk kulturbakgrunn. I de til-
fellene hvor den enspråklige selv har samisk bakgrunn
kan det være et bedre utgangspunkt for å etablere to-
språklighet, da man ofte har erfaring med det å leve i et
tospråklig samfunn og således har et realistisk forhold
til de utfordringer tospråklighet krever. På den annen
side bærer norskspråklige samer gjerne med seg hold-
ninger til samisk språk som det kan ta tid og være van-
skelig å bearbeide. 
I de tilfellene hvor den enspråklige forelder kommer fra
et ikke-samisk miljø, har man gjerne et ugjennomtenkt
forhold til tospråklighet og bruk av samisk språk. Men
samtidig kan disse ha en mer åpen holdning til tospråk-
lig oppvekst.
Gjennomgående vil det nok også i vår tid være forskjell
på om det er mor eller far som er enspråklig. For det før-
ste er det min erfaring at samisktalende mødre er mer
tilbøyelig – bevisst eller ubevisst - på betydningen av å
kommunisere med sitt barn på sitt eget morsmål. Og
dessuten er det fortsatt mer normalt at moren er mer
sammen med barnet enn faren. Det er derfor en særlig
utfordring knyttet til å støtte farens språk, spesielt der-
som det er faren som snakker minoritetsspråket (sa-
misk).  

c) Ingen av foreldrene er samisktalende
Spørsmålet om tospråklighet er likevel aktuelt fordi man
har foreldre med samisk bakgrunn som på grunn av for-
norskningspolitikken ikke har lært seg samisk. Disse
kan ha et sterkt ønske om at barna skal gis en samisk
identitet ved å lære samisk.  Utfordringen disse forel-
drene står overfor vil være å gi barnet tilstrekkelig sam-
iskspråklig stimuli. For disse kan det være aktuelt å an-
befale bruk av samiskspråklig barnehage samt etablere
nær kontakt med samiskspråklige slektninger eller ven-
ner. I så fall kan det være aktuelt å anbefale en form for
suksessiv tospråklighet; barnet lærer først norsk , og der-
etter – fra barnehagealder – innføres samisk. 
Foreldre som selv er i ferd med å lære seg samisk, kan
imidlertid selv ha et ønske om å bruke språket i forhold
til sitt barn. For disse kan det være aktuelt å anbefale
bruk av en person – to språk prinsipp. Selv om man ikke
behersker samisk fullt ut, så kan man i visse situasjoner
likevel bruke samisk. Det kan for eksempel være aktu-
elt å lese bøker på samisk eller å snakke samisk når det
er samisktalende gjester i hjemmet. 

Individuell konsultasjonsmetode
(informasjon og veiledning)
Individuelle konsultasjoner er den tradisjonelle metode
som helsesøster bruker. Dette følger av det mønster som
er etablert med faste konsultasjoner på helsestasjon. Her
kan innskytes at begrepet kontroll bør unngås, da det
passer dårlig i forhold til temaet tospråklighet hvor det
fokuseres på informasjon og veiledning og ikke kontroll
av barnets språkkunnskaper. 
Konsultasjoner om psykososiale spørsmål som tospråk-
lighet, krever andre former for planlegging og gjennom-
føring enn de rene somatiske helsekontroller. Slike kon-
sultasjoner krever enn dessuten en helt annen form for
aktiv medvirkning fra foreldre. For å oppnå dette er det
viktig at foreldrene gis anledning til å forberede seg og
tenke igjennom problemstillinger knyttet til barnas
språkbruk på forhånd. Dette kan gjøres ved at det i inn-
kallingen til konsultasjonene nevnes særskilt at to-
språklighet er et av de tema som skal drøftes. 
For de foreldre som har et usikkert eller lite bevisst for-
hold til barnets språkvalg, bør det gis tilbud om særskilt
veiledning om dette emnet (individuelt eller i gruppe)
på et tidlig tidspunkt, helst under svangerskapsperio-
den. Denne veiledning vil kunne være både vanskelig
og følelsesladet, av de grunner jeg tidligere har beskre-
vet, se ovenfor under punkt … Planlegging. Slik veiled-
ning bør derfor forberedes ekstra nøye. Det kan for ek-
sempel være aktuelt å vise til og sende ut litteratur og
materiell om tospråklighet på forhånd, og foreta spesi-
ell tilrettelegging ut fra den kartlegging som er foretatt.
I denne forbindelse bør det også nevnes at det er sær-
skilt viktig at begge foreldre møter, da det i forhold til
barnets språkutvikling er viktig at begge foreldrene av-
klart hvilket språk de skal kommunisere med barnet på,
samt hvilket språk som brukes i de mest vanlige grup-
pesammensetninger i familien. En slik gjennomdrøftet
og avklart holdning til språkbruk vil kunne være avgjø-
rende for å utvikle en funksjonell tospråklighet

Det er viktig at helsesøster tilrettelegger for et individu-
ell tilbud i informasjon, rådgivning og veiledning i to-
språklighetsutvikling til de foreldre som har behov for
det. Alle foreldre er ikke kommet så langt i prosessen at
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de føler seg sterke og sikre nok til å være med i en grup-
pe. Det kan være at noen foreldre er bare i en begynner-
fase hvor de knapt nok er mottagelig  for informasjon,
og som trenger lenger tid til å bearbeide ting før de blir
sikre nok til å gå inn i en gruppeprosess. Mange av de
samiske foreldre har vært gjennom en fornorsknings-
prosess som kan sitte ganske dypt og godt forankret i
deres sinn. Jeg har den erfaringa hvor noen foreldre me-
ner og tror at det er best og riktig å snakke majoritets
språk, altså norsk, selv om de sjøl er samisktalende. Her
er det viktig å komme med riktig informasjon om det vi
helsesøstre vet om tospråklighetsutvikling i dag, betyd-
ningen av å snakke morsmål til barnet, språk har følelser
og viktigheten om å gi foreldrenes identitet til barnet.
Man må bruke god tid på denne informasjon, slik at for-
eldre kommer inn i en ny orientering og kan ta sine egne
resursser i bruk.  
Dersom språkspørsmålet viser seg å være et så vanske-
lig spørsmål for familien at man ikke får avklaring
gjennom en vanlig individuell konsultasjon, kan det
være aktuelt å foreslå oppfølging i form av gruppevei-
ledning eller henvisning til spesialister. I våre områder
vil dette spesielt være tale om Indre Finnmark familie-
rådgivningskontor, hvor det er bygd opp kompetanse i
tospråklighet for samiske barn og foreldre.   

Tospråklighetsveiledning krever god kommunikasjon
mellom helsesøster og foreldre. Hver familie bør gis in-
dividuell oppfølging ut ifra de problemstillinger de har.
I dette ligger også at mål og tiltak planlegges sammen
med familien. For å oppnå dette vil det være gunstig å
opprette primær helsesøsterkontakt. Det vil si at helse-
søster møter de samme foreldre og barn på alle konsul-
tasjoner. Dette vil også skape kontinuitet i oppfølging av
foreldre og barn. 
Også for fastsetting av konsultasjonstiden er det nød-
vendig å tenke igjennom at observasjon og oppfølging
av tospråklighet tar tid. Når tospråklighet tas opp som
en del av de rutinemessige konsultasjoner bør derfor
konsultasjonstiden økes fra 30 min. til 45 min., eventu-
elt avtale ekstra tid der det er behov for det. Spesielt fa-
milier hvor bare den ene er tospråklig vil normalt ha et
større behov for veiledning, da de kontinuerlig vil kun-
ne komme opp i situasjoner hvor hensynet til barnets to-
språklige utvikling vil få innvirkning for familiens dag-
ligliv.  

Den individuelle veiledning vil normalt skje i tilknyt-
ning til helsestasjonens faste konsultasjoner. Som nevnt
er det viktig med en kontinuerlig veiledning tilpasset
den enkelte families forutsetninger. Likevel er det en-
kelte spesielle forhold en bør være oppmerksom på ved
de forskjellige utviklingstrinn. På den første konsulta-
sjonen, 6-uker etter fødsel, bør det opplyses at barnet
allerede ved fødselen har evne til både å gi og ta imot
kontakt. Man bør derfor allerede nå understreke over-
for foreldrene betydningen av å være konsekvent og hol-
de seg til det språket de har valgt  for å sikre tospråklig
utvikling hos barnet. Helsesøster bør  også samtale med
foreldre om hvordan de kan stimulere barnets språkli-
ge utvikling ved å være bevisst på valg av bøker, leker,
klær, utsmykking av barnerommet og hjemmet. Barnet
bør altså vokse opp i et miljø hvor det eller de valgte
språk har en rik terminologi. Hvis for eksempel alle le-
kene er av fremmed opprinnelse uten sikre samiske ter-
mer, vil dialogen rundt en lekesituasjon ikke gi barnet

den språklige stimulans man kunne fått ved å bruke tra-
disjonelle samiske leker. Bevissthet i forhold til kultu-
relle kjennetegn i nærmiljø vil også bidra til styrket iden-
titet noe som er en grunnforutsetning for en positiv
språkutvikling.
Ved ettårsalderen er barnets aktive språkutvikling
startet, og de første bevisste ordene kommer. Barnet be-
gynner å forbinde ord med personer, situasjoner og ob-
jekter. Derfor har helsesøster nå  muligheter til å obser-
vere hvilket språk barnet skjønner og hvordan forel-
drene kommuniserer med barnet. Helsesøster bør sær-
lig være oppmerksom på de tilfeller hvor foreldre har
gjort andre språkvalg enn det en faglig vurdering skul-
le tilsi. Dersom man merker at foreldrene er usikker på
om de har gjort riktig språkvalg, kan det være grunn til
å foreslå en ny samtale om hvilket språkvalg som er best
for barnet. 

Den mest betydnings fulle språkutvikling skjer før bar-
net fyller 4 år. Det er også lettest å påvirke utviklingen i
denne alderen. Ordforrådet kan variere veldig hos en 2
åring, men nesten alle barn kan sette sammen minst to
ord og peke på navngitte kroppsdeler. Ved 2 års alderen
kan det derfor gjennomføres en systematisk og rutine-
messig språkscreening  "SATS observasjon" (Erna Horn
og Bente E. Hagtveit). Språkundersøkelse omfatter både
forståelse og bruk av språk. Jeg har utført SATS språk-
observasjoner på samisk ved flere anledninger, og har
fått det inntrykk at det har fungert. Man bør imidlertid
bytte ut objektene for språktesten til ting som barna er
kjent med. Ved 4-årsalderen kan barnet føre menings-
fulle samtaler, og fremføre og forstå setninger på 6-7 ord
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med ganske komplisert innhold. Men ved denne alder
må man være klar over at tospråklige barn kan være noe
forsinket i språkutviklingen. Det er viktig å forklare for-
eldre om at det er vanlig og at barnet vil ta det igjen et-
ter hvert. Dette vil avhenge av hvor bevisste og aktive
foreldre er i språkstimulering. Det som er viktig for hel-
sesøster ved språkforsinkelse er å få klarhet i hva som
ligger til grunn for det, og om det kan være for eksem-
pel noe med hørselen. Ved 4 års konsultasjon tar helse-
søster opp hvilket undervisningsspråk foreldre har
tenkt at barnet skal ha, og får spesielt oppfølging i for-
hold til det. 

Veiledningsmetode for foreldregrupper
I mange tilfeller vil veiledning om tospråklighet til for-
eldregrupper være aktuelt. Gruppeprosess gir for ek-
sempel mulighet til å utvikle sosial støtte, og lære bedre
strategier for mestring gjennom kontakt med andre.
Gruppen kan videre hjelpe den enkelte i å stimulere til
løsningsalternativer. I en gruppeprosess kan man bli
mer bevist på kulturelle normer og verdier. Det kan ska-
pe grunnlag for felles tenkemåter, tro og vurderinger og
økt trygghet. 

Sammensetning i gruppen må ta utgangspunkt i om  for-
eldre er samiskspråklig , norskspråklig eller tospråklig .
– Samiskspråklig gruppe. Samiskspråklige foreldre har
som oftest behov for å drøfte om barnet vil bli tospråk-
lig, når tid de vil bli det og hvordan stimulere til to-
språklig utvikling. 
– Norskspråklig grupper. 

a) Norskspråklige samiske foreldre. Det er samiske for-
eldre som har mistet det samiske språket eller som ikke
har  lært samisk av en eller annen grunn. Erfaringen er
at disse foreldre sitter inne med mer eller mindre bitter-
het for at de har mistet sitt morsmål eller at de ikke har
fått anledning til å lære sitt morsmål. 

b) Norske foreldre. Det er foreldre som vil at deres barn
skal lære samisk som 2. språk. Som oftest er det foreldre
som bor i et samisk område fast eller som har tenkt å bli
her en stund.

– Tospråklig gruppe. Foreldre som har både samisk og
norsk som hjemmespråk dvs. hvor mor eller far snakker
norsk eller samisk eller det motsatte. Disse  foreldre har
behov å drøfte hvordan forholde seg til to språk i det
daglige, slik at det ene språket  ikke trenger å vike for
det andre. Det å forstå at to språk og  to kulturer er en
berikelse, men at forholdene må legges til rette for det. 
Gruppe som metode i veiledning i tospråklighet vil være
godt egnet. Familien og slekten har stor betydning
innenfor den samiske kultur. De store samfunnsmessi-
ge forandringer de siste årene har ført til brudd i slekts-
nettverket. Gruppemetode vil danner grunnlag for sosi-
alt fellesskap og organiserer tradisjonelt samarbeid i det
samiske samfunnet. Det å komme sammen å drøfte fel-
les problemer eller tema vil ikke bare danne grunnlag
for sosialt fellesskap, men det vil også være et arena for
vekst og utvikling gjennom veiledning.  

Avslutning 
Drøftingen av helsesøsters arbeid med tospråklighet vi-
ser etter min mening at temaet er så omfattende og vik-

tig at det bør vies større oppmerksomhet enn det som
kan registreres i helsefaglig litteratur og i statens veile-
dere for heløsesøstre. Det er derfor behov for å arbeide
videre med å utvikle gode metoder for helsesøsters ar-
beid med tospråklighet. Det må også utvikles materiell
som kan gi informasjon og være til nytte for foreldre
med tospråklige barn. 
Tospråklighet er et tema som må ses i sammenheng med
situasjonen i det enkelte lokalsamfunn og de holdning-
er og ressurser som der finnes. Det er derfor også viktig
at helsesøster i den enkelte kommune foretar egne vur-
deringer av hvordan arbeide med tospråklig veiledning
skal tilpasses lokalsamfunnets behov.
Det er videre grunn til å understreke at tospråklighet er
et tema hvor behov for at helsesøster må samarbeide
med andre faginstanser i kommunen er stor.
Etter å ha pekt på mulige tiltak for å utvikle helsesøsters
arbeid  med tospråklighet, vil jeg avslutte med å sitere
forfatter Kerttu Vuolab (Snellman – Vuolab 1992):
Olmmosvuohta geatnegahttá min sirdit eadnigiellamet
odda bulvii. Dán láhkái olmmos sáhttá dáhkidit ahte eal-
lima bálggis ii noga su manná, muhto rohtte ain dobbe-
lii boahttevasvuhtii. Å gi sitt språk videre til den nye ge-
nerasoner er rotfestet i den menneskelige natur. På den-
ne måte kan et menneske sørge for at livets sti fortsetter
fra den sti en elv har gått opp (min oversettelse).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved folkehelserådgiver Roger Lorentsen, Fylkesman-
nen i Finnmark
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark har si-
den høsten 2000 hatt en rådgiver ansatt hvis oppgaver
har vært på området forebyggende og helsefremmende
arbeid. Arbeidsoppgavene er i kortversjonen som føl-
ger. Fra Sosial- og helsedirektoratet ved forebyggings-
divisjonen kommer det en del nasjonale kampanjer som
trenger å spres rundt til aktuelle målgrupper, som treng-
er oppfølging, før, underveis og i etterkant. Det kommer
også tilbud om utprøving av større prosjekter og tiltak
på fylkesnivå som krever mye arbeid i forkant og i iverk-
settelsesfasen. I tillegg er det klart at det er mange loka-
le hensyn å ta. Det er lokale initiativ som skal følges opp
i tillegg til at man driver med både generell og spesiell
rådgivning. 

Nasjonal kreftplan er utgangspunktet for dette arbeidet.
Nasjonal kreftplan skal følges opp med forebyggende og
helsefremmende arbeid innen satsingsområdene ernæ-
ring, fysisk aktivitet og tobakk. Arbeidet  innebærer nett-
verksbygging sammen med fylkeskommunen, kommu-
nene og frivillige organisasjoner, samt tilskuddsforval-
ting for å stimulere til lokale tiltak innen satsingsområ-
dene.

Hvorfor forebygge og hvordan?
Det er mange faktorer, mange tema, mange områder og
arenaer man kan drive med forebyggende og helse-
fremmende arbeid på. Vi kan kort si at det er lettere å
forebygge i forkant enn å måtte reparere i etterkant.
Nedenfor har vi valgt å si litt om de områdene og tema-
ene vi har mest å gjøre med per d.d. presentert i tilfeldig
rekkefølge.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er et område vi engasjerte oss i i for-
bindelse med den nasjonale kampanjen: Aktive skole-
barn som nå heter Aktiv skolevei. Vi mener at det er en
forutsetning at barna har en trygg skolevei før vi kan
starte arbeidet med å få skolebarn til å gå eller sykle til
skolen. Vi vil jo i størst og best mulig grad legge til ret-
te for trygge skoleveier. Vi har i denne forbindelsen
kommet til at en god måte å bidra her er å være aktive
deltakere i trafikksikkerhetsforum i Finnmark. Forumet
ledes av Statens vegvesen ved trafikksikkerhetsseksjo-
nen mens det er Finnmark fylkeskommune som er opp-
dragsgiver og som bevilger midlene til akkurat dette ar-
beidet.

Trafikksikkerhetsforum i Finnmark disponerer i over-
kant av 3 millioner kroner hvert år. Midlene blir tildelt
kommuner og organisasjoner etter innkomne søknader.
Men det er en forutsetning at det innkomne tiltaket er
kommet med på den aktuelle kommunes Trafikksikker-
hetsplan. Gjennom dette arbeidet kan vi få skoler og an-

dre aktuelle institusjoner til å jobbe på lokalplanet med
trafikksikkerhet og tilrettelegging slik at aktive trans-
portmidler som for eksempel sykling og sparking blir en
reell valgmulighet. Vårt anliggende i denne prosessen er
å jobbe for at alle barn i Finnmark får mulighet til å kun-
ne velge en aktiv bruk av sin skolevei. Og for at dette
skal være et reelt valg må gang- og sykklestier/veier lig-
ge til rette for dette.

SKOLENE
Kosthold
På kostholdssiden har vi arbeidet med frukt og grønt-
abonnement i skolen som det ene store tiltaket. I tillegg
til at vi har gitt en del økonomisk støtte til utprøving av
tiltaket på enkelte skoler i fylket. Når det gjelder den na-
sjonale ordningen har vi jobbet for at denne skulle kom-
me til Finnmark også, noe som ble en realitet ved års-
skiftet 2003 / 2004. I tillegg har vi prøvd ut ordningen
der enkelte skoler gjør avtaler med lokale kjøpmenn /
butikker. Erfaringen så langt er at med innføringen av
det nasjonale tiltaket går alt mye lettere og ryddigere for
alle parter, i tillegg er ikke ordningen så sårbar og av-
hengig av enkeltpersoner. 

Mosjon
Når det gjelder mosjon gjør vi en jobb i forhold til tra-
fikksikkerhetsforum som er nevnt ovenfor. Vi følger opp
den nasjonale kampanjen Aktiv skolevei med informa-
sjon til skolene , tildeling av noen aktivitetsmidler, råd
og tips i gjennomføringen av lokale tiltak og variasjoner.

Røykfrihet
Når det gjelder tobakk og røykfrihet jobber vi for at flest
mulig klasser på ungdomstrinnet i fylket skal delta i det
nasjonale tiltaksprogrammet som heter VÆR røykFRI.
Tiltaket er gjennomprøvd og evaluert med i denne
sammenhengen svært gode resultater. I alle sammen-
henger der det er mulig blir dette tiltaket nevnt. I tillegg
skriver vi oppfordringsbrev til rektorer og skoler med
jevne mellomrom for å motivere til deltakelse. 
Alle klassene som deltar må ha en ansvarlig lærer. Dis-
se lærerne inviteres hvert år på kurs i regi av Sosial- og
helsedirektoratets avdeling tobakk. Problemet er at det
er svært liten oppslutning blant lærerne, så her har vi en
utfordring å gripe fatt i.

Forbud mot røyking på restauranter og serveringsste-
der.
I forbindelse med opphevingen av dispensasjonen i røy-
keloven som har gjort det mulig å røyke på restauranter
og andre serveringssteder, gjorde vi store forberedelser
for å kunne møte det "trykket" vi forventet skulle kom-
me. Vi fikk opplæring og kursing fra direktoratet og av-
deling tobakk. Vi var i kontakt med media i forkant for
å markere og opplyse. Vi gjorde henvendelser til kom-
munene og informerte og svarte på spørsmål og pro-
blemstillinger av forskjellig karakter. Det gledelige og
noe overraskende var at dette "trykket" uteble totalt og
det virker som om denne integreringen har gått bra og
at folk i Finnmark som ellers i landet er lovlydige bor-
gere og innretter seg nye bestemmelser uten problemer.

Satsing på folkehelsearbeid gjennom helse-
avdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark



Helsestasjon for ungdom
Denne formen for helsestasjonsarbeid er i stor grad ut-
bredt i Finnmark. 
Per dags dato er 12 av 19 kommuner i Finnmark ute med
et slikt tilbud til sine unge innbyggere, og det er bra. Tall
fra "Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosial-
tjenesten i kommunene 2004"  sier at det er store varia-
sjoner i både omfang og innhold fra kommune til kom-
mune.
Fra fylkesmannens side arbeides det med et prosjekt der
målet er å få satt anbefalte arbeidsmetoder i helsestasjon
for ungdom på dagsorden. Vi tenker oss en dialogform
der vi inviterer oss ut til aktuelle kommuner som ønsker
en dialog rundt denne arbeidsformen og som ønsker å
videreutvikle og prøve ut nye metoder i dette arbeidet.
Det er gjennom
"Handlingsplan for forebygging av uønsket svanger-
skap og abort" at fylkesmannen i Finnmark tenker å job-
be med nettopp dette. Arbeidsperioden vil være fra års-
skiftet og ut 2005.

Planarbeid i kommunene og folkehelseperspek-
tivet
Fylkesmannen i Finnmark har et arealplanutvalg. Tra-
disjonelt er det spesielt Miljøvernavdelingen, Land-

bruksavdelingen og Beredskapsavdelingen som har gitt
mest uttalelser og innsigelser til kommunenes forslag til
nye arealplaner. Men i de senere år har har også andre
kommet inn for på få kommunene til å ivareta ulike as-
pekter i planprosessene. Helseavdelingen er med i ut-
valget for å ivareta folkehelseperspektivet og miljørettet
helsevern. Dette er et arbeid som er vi vil komme til å
bruke en del tid på i tiden framover.

FYSAK
Fysak er et prosjekt som startet i Nordland i 1995/96. Det
er i dag mange fylker som er FYSAK – fylker. Målet med
prosjektet er at man skal gi befolkningen i kommunene
tilbud om fysisk aktivitet gjennom helsetjenesten i kom-
munen. I tillegg er det er poeng at grupper som i dag
ikke har et slikt tilbud bør prioriteres i starten av pro-
sjektet.
Målet er at flest mulig skal være mest mulig i aktivitet
ofr å forebygge livsstilssykdommer.
Finnmark fylkeskommune ble i 2004 tildelt prosjekt-
midler for oppstart av FYSAK-prosjekt i Finnmark. Per
dags dato er det 5 kommuner som er med. I Finnmark
satses det på et nært samarbeid med Statskog og lokale
Jeger og fiskerforeninger. Friluftsliv og nærmiljøakti-
viteter står sentralt i prosjektet i Finnmark.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Astrid Barbo, helsesøster Alta kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alta helsestasjon har i flere år hatt samarbeid med tra-
fikkontoret i Alta rettet mot barn i trafikken. Ved 4 års
kontrollene har barna fått utdelt refleksvest ved besøket
på helsestasjonen, og dette har vært et populært tiltak.

Denne gang ønsket vi å sette fokus på de aller minste
brukerne av helsestasjonen, de som er i barnevogn. Et-
ter en del diskusjon ble det enighet om å kjøpe inn re-
fleksbandolær til barnevognene og informere foreldrene
om viktigheta med å gjøre vogna godt synlig fordi det
er den som først kommer ut i trafikken når en er ute å
triller.

Dette ble et samarbeidsprosjekt mellom helsesøstrene,
kommunenes Trafikkontor, Statens veivesen og Trygg
Trafikk.
Utgangspunktet var kr 35.000,– som helsesøstrene fikk
tildelt av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.
Tiltaket skulle inngå i kommunens T-S plan, men helse-
søstrene skulle være ansvarlig for prosjektet.
Prosjektet ble delt inn i 2 trinn.
Trinn 1 Høsten 2003 starta vi med å dele ut refleksban-
dolærene på helsestasjonen og informere angående bruk
og hensikt.
Trinn 2 Våren 2004 ville vi videreføre prosjektet med å
ha en trafikksikkerhetsdag rettet mot foreldre og barn i
trafikken, der vi spesielt fokuserte på sikkerhet i bilen.
Denne dagen gjennomførte vi 3. juni på parkeringsplas-
sen utafor helsestasjonen. Statens vegvesen stilte opp
med barneseter for bil, VeltePetter og Bråstopp, og de

over 140 cm fikk prøve hvordan det kjentes å oppleve si-
tuasjonene ved bråstopp og når bilen går rundt. Det var
sykkelløype for 3-hjulssykler, konkurranser og selvføl-
gelig boller, juice og kaffe. Det å lage aktiviteter for bar-
na slik at foreldrene kunne bruke tid på å få den infor-
masjonen de hadde behov for, viste seg å være et godt
tiltak.
På forhånd ble det reklamert for tiltaket i lokalavisa.

Prosjektet med å dele ut refleks til barnevogner fortset-
ter vi med så lenge vi har økonomi til det. Det har blitt
et veldig populært tiltak – og det er blitt et tema som vi
forstår foreldrene snakker om.

Samarbeidsprosjekt om trafikksikkerhet

Vinterkulde i Honningsvåg.           Foto: Bernt Aksel Jensen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Kari M. Balto, pensjonert helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøsterveska blir pakket. Dagen etter starter nemlig
tidlig, svært tidlig. Snowmobilen er leid inn for anled-
ningen av fylkeslegen. Vi – det er fylkeslegen, fylkes-
helsesøster, distriktslegen og jeg – vi skal på tur til flytt-
samer som bor innover vidda, utenom snowmobilens
faste ruter.
Med i veska er de vanlige vaksiner, sterile sprøyter og
spisser i sine spesielle stålesker. Adrenalinampuller er
med, sånn for sikkerhets skyld. (Heldigvis fikk jeg aldri
bruk for dem i mine 20 år som helsesøster).
Ellers i veska er det lille Sicca hgb. apparatet, men – det
er jo ikke strøm der vi kommer! Bismervekta og stoff-
posen for å veie spedbarn i, brosjyrer om kosthold og
tannhelse. (Samisk!). Lass med skummet tørrmelkpul-
ver og ikke forglem – tabletter til alle viddas hunder!

Jeg glemmer ikke aktiviteten på det lille kjøkkenet inne
på vidda! Fylkeslegen står ved komfyren og koker ka-
kao av tørr melka – og reklamerer stort for det som hit-
til er kalt kalvedrikke! Legen sitter med store øyne og
observerer (han er ganske ny i bygda).
Fylkeshelsesøster prøver å forklare brosjyrene og jeg
vaksinerer mer eller mindre engstelige barn. Sjåføren får
seg en kaffekopp.
Ute i snøen er det en hel liten reinflokk i trav, laget av
stivfrosne reinsdyrfostre. Dette er realityleker for barna!
Jeg var blitt rimelig flink å beregne vekta på hunder, så
tabletter ble tatt opp etter antall hunder og deres vekt.
Dette var et kjempeviktig forebyggende tiltak for å hin-
dre mennesker i å få lunge/lever/hjerne skade av echi-
nokokksmitte rein – hund – menneske. Små barn gikk
ofte rundt på golvet og delte brødskiva si med hundene,
og fikk et slikk på munnen som takk!
Dette var en av mange turer. Med snowmobilen reiste
jeg 1 gang i måneden til Jergul, Sjuossjavre, Beivasgied-
de, Anarjohkka. Da varte reisen fra kl. 06 – 19, dersom
ikke vær, føre eller motortekniske forhold gjorde at det
led mot natt før vi returnerte.
Disse turene ville jeg ikke unnvært. Snowmobilen stop-
pet i alle hus for å levere post. Kaffekjelen var alltid varm
– og jeg kom i kontakt med både gamle og unge. At jeg
tok turer 1 gang i måneden var fordi barna skulle få alle
vaksinene etter programmet. Tanadalen hadde vei 20
km. Derfra ble det å bruke beina, hest eller båt til Valjok
og Port (disse stedene ligger 5 og 6 mil fra Karasjok). 
Uforglemmelige turer med hest og slede og dombjeller
i måneskinn på Tanaelven.

På 60- tallet reiste jeg som sagt på vaksineturer 1 gang i
måneden til alle som bodde utenom kirkestedet. Nå ja –
jeg dro nok hjem til noen der også. For hvordan skulle
en mor med 6-7 barn komme seg til helsestasjonen med
de minste? Det ville nok tatt både tid og krefter uten bil
i frost og mørketid. Det var også en unik mulighet til å
bli kjent med alle i hjemmet- og hjemmet i sin helhet.

Bedre forståelse for mangt når jeg traff barna igjen i sko-
lehelsetjenesten.
Den tid fungerte også skolehelsetjenesten bra – etter for-
holdene den gang- og med en lege i bygda og en helse-
søster. 
Hgb ble tatt av små og store ( 8. Kl også) Jernmixtur fikk
mangt et melke-semuljegrøt barn til å blomstre opp.
Fotsåler ble bestilt etter gipsform som jeg laget og send-
te til Tromsø. 
Øye og ØNH spesialist kom reisende av og til. Da had-
de jeg lange lister med barn, voksne og eldre som skul-
le innkalles. Jeg fungerte som hjelper, tolk og koordina-
tor. Var det spesialist i Lakselv stappet jeg bilen full og
kjørte dit. Lungelege kom også, da tok jeg rtg bilder og
gjennomlyste de innkalte. 
Reiser til Hammerfest diagnosestasjon ordnet jeg regel-
messig for de som sto i TBC- kartoteket. Ledsager til sy-
kehus  var jeg også, spesielt som følge til psykiatriske
pasienter. Enten med hurtigruta til Tromsø eller drosje.
Jeg fikk da sove noen timer på en sofa på Åsgård før re-
tur hjem til en ny arbeidsdag.
En gang skulle jeg hente en psykiatrisk pasient i et hjem
17 km fra bygda. Traktor var eneste mulig fremkomst-
middel. For at jeg skulle ha det bra på turen, var det plas-
sert en lenestol i tilhengeren. Men den luksusen ble kort-
varig på den humpete skogsveien. Jeg ramla stadig ned
fra den, så jeg lå mest i bunnen av tilhengeren og holdt
meg fast i et  tau!
Vel fremme fikk jeg satt en nødvendig injeksjon på pa-
sienten, så når vi var knyttet til hverandre og tilhenge-
ren, kom vi oss ned til sykestua og senere videre til
Tromsø, – men da på 1. klasse på Hurtigruta!

I denne tiden fikk jeg familie, og våre to eldste barn ble
med på mine reiser. Da var det blitt flere veier, så jeg
kunne bruke egen bil. Ettersom morspermisjonen bare
var 2 måneder, måtte jeg ha barnet med for å amme. Når
hjembesøket formelt var over satt mor og helsesøster fre-
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delig ved kjøkkenbordet og ammet mens vi pratet og
drakk kaffe.

Mang en gang når jeg kjørte omkring slik, føltes det som
brystet ville sprenges av glede. Ingen kunne vel ha det
bedre i jobben enn meg: – komme inn i hjemmene, lære
språk og kultur, få kontakt med alle generasjoner og
enda få ferdes i den herlige naturen.
Barna i de små grendene stakk ofte kollektivt til skogs
når de så bilen min. Men da lekte vi bare gjemsel en
stund, før vi i samlet tropp gikk til hjemmene deres og
vaksinerte.
Et sted fikk jeg lære samisk matlaging. Gutten som skul-
le vaksineres var i skogen og så til rypesnarene sine. Be-
stemor i huset vasket reinsdyrtarmer og laget senere
màrfi (blodpølser) og gumpos (blodklubb). Den samis-
ke husmor hadde på den tiden hendene fulle hjemme.
Husker et sted jeg kom gående til i sterk kulde. Ved hu-
set stod husmoren og sagde ved med håndsag, nok til et
forklefang med ved å ta med inn til ovnen. På golvet sto
den minste sammen med  husets mange hunder. Beste-
far lå på senga i kammerset med pipa. Den gang bodde
de fleste gamle hjemme hos sine sønner eller døtre. Men
kjøttgryta boblet med fet buljong på komfyren og laget
en god stemning i kjøkkenet. Mang en god samtale oss
kvinner i mellom har gitt meg venner og minner for li-
vet .....

Jeg må nesten ta med den delen av jobben som hadde
med næringsmiddelkontrollen å gjøre. Dette var en del
av helsesøsterjobben som jeg likte godt, og synes var me-
get viktig på den tiden. Matforretninger, storkjøkken,
kafèer, overnattingssteder ble inspisert (i ordets rette be-
tydning!) hver måned. Det gikk med liv og lyst. Kunsten
var å få den ansvarlige innehaver til å se på helsesøster
og inspeksjonen som en hjelp for dem til å få flere
kunder/gjester. Dette ble som en "sport" for meg.

Den gang var det ingen røykelov, men jeg hadde skilt
hvor det sto "røyking forbudt" og "spyt ikke paa gulvet".
Dersom noen ble tatt på fersken av meg med røyk i en
matforretning, ble de alltid vennligst bedt om å stumpe
røyken. Likeså ble hunder vist på dør.
Husker en forretningseier som lurte på om mine hånd-
klær hjemme alltid var rene – da jeg bemerket at hånd-
kleet på lageret var for skittent.
Utallige brønner, bekker og elverfar tok jeg vannprøver
av. Disse skulle pakkes med is. Hvor fantes vel is før fry-
seboksenes tid? Jo, ute på slakteriveggen hang det ofte
store, fine istapper. Disse slo jeg ned med en kost, der-
med ble det pakket og sendt. Aldri rådløs, improvisa-
sjon var tingen!

Små glimt fra mine 10 første år som helsesøster i Kara-
sjok 1964-75.
Herlige år i et mulighetenes yrke!

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 15.02.2005.

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



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dette er temaet til en doktoravhandling utgått fra
Universitetet i Tromsø. Forfatteren er Cecilie Javo,
barnepsykiater og overlege ved Barne- og Ungdoms-
psykiatrisk Poliklinikk i Karasjok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Hun tok utgangspunkt i at barneoppdragelse og at-
ferdsproblemer hos barn er forskjellig i forskjellige kul-
turer. Dessuten at samme oppdragelsesmetoder kan ha
forskjellig virkning på barns atferd avhengig av den kul-
turelle sammenhengen de foregår innenfor. Lite hadde
vært kjent om hvordan den samiske barneoppdragelsen
fungerer i dag og om omfang og type atferdsproblemer
hos yngre samiske barn. 

Studien tok utgangspunkt i normalbefolkningen i det
samiske forvaltningsområdet i Finnmark, og hovedmå-
let var å sammenligne de to største etniske gruppene, sa-
misk og norsk, når det gjaldt oppdragelse og atferds-
problemer hos barna. 

Foreldre til fireåringer født i tidsrommet 1991-1994 ble
kontaktet på helsestasjonene ved barnas fire års kon-
troll, og deretter intervjuet om sine holdninger og prak-
sis i oppdragelsen. I tillegg fylte hver av foreldrene ut et
spørreskjema om barnets atferd. 321 foreldre til 191 barn
deltok, både mødre og fedre. Intervjuene foregikk i
hjemmet på deres eget morsmål. Fire samiske foreldre
ble i tillegg dybdeintervjuet om verdier og mål i opp-
dragelsen. 

Resultatene viste at dagens samiske barneoppdragelse
skiller seg på vesentlige punkter fra den norske, og at
mange trekk fra den tradisjonelle samiske oppdragel-
sesmåten fortsatt er til stede til tross for lang tids assi-
mileringspolitikk og manges tro på det motsatte. Især
fant man forskjeller mellom de etniske gruppene når det
gjaldt grad av frihet i oppdragelsen og måtene man di-
siplinerte barna på. Samiske barn ble gitt større grad av
frihet og  autonomi og hadde færre regler å forholde seg
til enn norske barn. Selvregulering var mer vanlig i sa-
miske familier, dvs. at barnas egne behov og rytme be-
stemte når de skulle spise og når de skulle sove. Å sove
sammen med barnet var også en svært vanlig praksis i
samiske familier, i motsetning til i de norske familiene.
Metodene som ble brukt for å kontrollere barnets atferd
var røffere og samtidig mer indirekte i samiske familier,
med vekt på å lære barnet indre selvkontroll og å tåle
motstand. Dybdeintervjuene av de samiske foreldrene
viste at selvstendighet hos barnet var det viktigste opp-
dragelsesmålet.

Det var ingen forskjeller mellom de ulike etniske grup-
pene i området når det gjaldt type og grad av atferds-
problemer hos barna. I alle grupper i denne normalbe-
folkningen var problemnivået lavt. Høyest nivå av at-
ferdsproblemer hadde de norske guttene.  

De faktorene i oppdragelsen som hang sterkest sammen
med atferdsproblemer hos barna, var liten grad av nær-
het og varme hos foreldrene og hyppig bruk av fysiske
straffemetoder. 

Det viste seg imidlertid at røffe kontrollmetoder slo for-
skjellig ut hos samiske og norske barn. Samiske gutter
syntes å tåle bedre røffere metoder, mens man hos de
norske guttene fant at de i større grad førte til atferds-
problemer. Funnet kan ha sammenheng med ulik ut-
bredelse og aksept for mer røffe oppdragelsesmetoder i
de to kulturene.   

Kulturell kompetanse er viktig for fagfolk som arbeider
med familier tilhørende forskjellige etniske grupper.
Avhandlingen synliggjør behovet for å ta mer hensyn til
kulturelle verdier og normer i møte med samiske barn
og familier både innen barnepsykiatrien, i barnevernet
og i helsestasjonsarbeid.

Avhandlingens tittel: "Child-rearing and child behavior
problems in a Sami population. A cross-cultural study
of families with preschool children".

Kontaktperson: Cecilie Javo, Barne- og Ungdomspsyki-
atrisk Poliklinikk – Karasjok, P.B. 4, 9730 Karasjok.
E-mail: javo@arcticnet
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Barneoppdragelse og atferdsproblemer
hos barn i samisk og norsk befolkning

Illustrasjonsfoto



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Helsesøster Heidi Jernsletten, Nesseby kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finnmark
Finnmark er et arealmessig stort fylke med store av-
stander og et relativt lavt folketall. Folketallet i de 19
kommunene varierer fra 900- 17500, og det er flest kom-
muner med lave innbyggertall. Kommunikasjonen er
sårbar, spesielt om vinteren da mange fjelloverganger
kan være stengt og spesielt kysten er utsatt.
8 av kommunene har en helsesøsterstilling mens 5 kom-
muner har flere enn 3 helsesøstere.

Et helsesøsternettverk blir født
Ikke alle barn er planlagt, og heller ikke dette.
For 8-9 år siden ble helsesøsternettverket i Øst-Finn-
mark født, selv om det gikk noen år før "barnet" fikk
navn. Etter å ha jobbet i en kommune med mange hel-
sesøstere ble det naturlig at kontakten fortsatte etter at
arbeidsforholdet i denne kommunen opphørte. Etter
noen år med uformell kontakt ble det mer formalisert og
flere helsesøstere i andre kommuner ønsket å være med.
I dag er helsesøstere fra alle 7 kommunene i Øst-Finn-
mark med i dette nettverket.
Nettverket i Vest-Finnmark består i dag av helsesøstere
fra 7 kommuner og ble dannet for et par år siden, men
her er ikke "storkommunene" Alta og Hammerfest med,
heller ikke Kautokeino, Loppa og Hasvik.

Formål
Mange helsesøstere er alene/få, og formålet med nett-
verket var blant annet at de fikk treffe andre helsesøs-
tere, få faglig oppdatering og det sosiale var også viktig. 

Organisering av nettverket
Til å begynne med da nettverket i Øst-Finnmark besto
av noen få nabokommuner, gikk møtene på omgang.
Vertskommunen hadde ansvar for programmet for da-
gen, få inn forslag til tema og lede møtet. Etter hvert som
flere kommuner har blitt med har det skjedd en foran-
dring i denne organiseringa. Nå møtes vi stort sett på

halvveien, på den måten kan de fleste møtes uten for sto-
re utgifter, dvs. være nødt til å overnatte eller ha dyre
reiser. Men det hender vi møtes på forskjellige steder,
for eksempel når vi har  forelesere fra et av stedene. Mø-
teledelse og innkalling går fremdeles på omgang.
I Vest-Finnmark møtes man i de forskjellige kommune-
ne etter tur.  
Dagene blir organisert omtrent på samme måte i øst og
vest. Vi har temaer som noen får spesielt ansvar for og
vi har av og til eksterne forelesere. Vi diskuterer det som
rører seg i faget og ikke minst har vi det sosialt og hyg-
ger oss. Møtehyppigheten varierer fra 2-4 ganger i året.

Erfaringer
Helsesøsternettverket er uten tvil positivt både når det
gjelder fagutvikling og sosialt. Vi hjelper hverandre med
å holde oss oppdatert på hva som rører seg i faget og det
er en fin måte å få kunnskap på, vi støtter og oppmun-
trer hverandre. Vi blir bedre kjent og det blir lettere å ta
kontakt også utenom nettverksmøtene når vi kjenner
hverandre.
Enkelte kommuner har fått godkjent reisene til nett-
verksmøter som tjenestereiser, mens andre kun får dek-
ket reiseutgifter på billigste mulig måte, dvs bensinen.
Helsesøstere må bli flinkere til å få nedfelt nettverks-
møtene i planer slik at det blir en selvfølge at man får
reise på møtene og får skikkelig betalt for dette.
Avstandene i Finnmark er lange og hvor man skal mø-
tes er ikke lett å finne ut av. I øst har vi som tidligere
nevnt blitt enige om å møtes slik at reisen blir kortest
mulig for de fleste. Vi har sett at dersom det blir lang kjø-
ring for flertallet vil det komme færre.
I vest har de foreløpig møttes i de forskjellige kommu-
nene etter tur, dette skal evalueres snart og hva utfallet
blir vet de ikke.
Oppmøte har vært bra, dvs. det hender sjelden eller al-
dri at alle møtes, til det er vi blitt for mange. Da vi kun
var noen få kommuner kunne vi bli enige om møter når
det passet alle, i dag blir vi enige om møtetider som pas-
ser de fleste og så holder vi møtene uansett hvor mange
som møter. Det er viktig at møtene går sin gang, da vi
har erfart at det ellers kan bli utsettelse på utsettelse. Det-
te er viktig dersom nettverket skal overleve.
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Furuholmen fyr, Måsøy kommene.
Foto: Erling Johansen



I NRK’s "PULS"-sending 6.september, var det et innslag
om Helsestasjon for ungdom.
Innslaget pekte på de konsekvenser det kan få at Staten
nå har fjernet trygderefusjonene til alle helsestasjoner
for ungdom, ca. 300 i hele landet.
Statssekretær Elisabeth Aspaker fra Helsedepartemenet
uttalte der at refusjonsordningen var noe "enkelte hel-
sestasjoner feilaktig hadde fått". Videre at ungdomshel-
sestasjonene var sikret videre drift "hvis de kunne legge
fram planer" – man skulle da sikres midler til videre drift
fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er med
respekt å melde et svar uten innhold!

Litt om bakgrunnen for saken: på 1970 og 80-tallet eta-
blerte en rekke kommuner såkalte Prevensjonskontor.
Disse var oftest bemannet av helsesøster og lege, og var
et tilbud om prevensjonsveiledning, undersøkelse for
kjønnssykdommer, graviditetstester og abortveiledning
for ungdom. Tilbudet ble raskt populært og mye benyt-
tet. Etter hvert som vi erfarte at ungdom oppsøkte oss
med en rekke andre spørsmål og problemer (rusbruk,
psykiske vansker, spiseforstyrrelser, sosiale problemer
osv), så vi behov for å utvide tilbudet. Det var da også
naturlig å gi det et navn som signaliserte et bredere til-
bud, nemlig Helsestasjoner for ungdom. 

Utover på 1990-tallet kom det klare signal fra Helsede-
partementet om at man ønsket å satse på denne type til-
bud. Dette gjenspeilte seg blant annet i Handlingspla-
nene for forebygging av uønskede svangerskap og
abort, og gjennom refusjonsordning for familieplanleg-
ging i helsestasjon. Her fikk man refusjon for en be-
grenset type konsultasjoner (ikke de ofte tidkrevende
konsultasjonene til ungdom med sammensatte proble-
mer). Denne ordningen har vært vel kjent for Helsede-
partementet, og senest i brev av 18.07.02. presiserer de-
partementet hvilke takster som kan benyttes. Det er der-
for forunderlig at man nå hevder at refusjonene har vært
feilaktig utbetalt. Man kan da undre seg over om sen-
trale myndigheter ikke har vært enige i satsingen på hel-
sestasjon for ungdom? Og hvordan de kan la en ordning
"feilaktig" få eksistere i 5-10 år?
Departementet har videre presisert at helsestasjon for
ungdom er et tilbud kommunene skal ha, gjennom For-
skrift om kommunens helsefremmende og forebyg-
gende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av
april-03. 

At refusjonsordningen nå er tatt bort med virkning fra
1.mai i år, vil kunne medføre at kommunene trapper ned
på, eller legger ned denne virksomheten. Først i slutten
av mai fikk enkelte kommuner beskjed fra sin oppgjørs-
sentral (Rikstrygdeverket) om at ordningen allerede var
fjernet. Kommunene har ikke fått noen informasjon fra
Helsedepartementet om at dette ville skje. Hvordan skal
kommunene kunne planlegge sin økonomistyring og
følge sine budsjetter, når slikt skjer midt i et budsjettår
uten forvarsel?

Hva innebærer så dette for kommunene? For en helse-
stasjon for ungdom med rundt 1000 konsultasjoner i året
(fordelt på 4 timer åpningstid pr.uke), utgjør dette ca.
100.000 kroner pr.år. Ingen stor sum i en total kommu-
neøkonomisk ramme, men med de utallige krav om inn-
sparing innenfor de enkelte virksomheter, kan det bety
kroken på døra for tilbudet mange steder. Om man li-
kevel klarer å opprettholde tilbudet, vil det ikke bli rom
for et utvidet og forbedret tilbud. Det er hva ungdom-
men selv ønsker seg og som det også er gitt tydelige sig-
naler om fra statens side i Stortingsmelding 16 2002-2003
(Resept for et sunnere Norge) og i regjeringens Strategi-
plan for barn og unges psykiske helse. I mange kom-
muner er helsestasjon for ungdom det eneste kommu-
nale tilbudet rettet spesielt mot ungdom. Med den kunn-
skap vi har om ungdomshelse i dag, er det med undring
vi registrerer at man her spenner bena under et godt eta-
blert, mye brukt lavterskeltilbud med stor grad av bru-
kertilfredshet.

Statssekretær Aspaker "beroliget" med at videre drift
var sikret om kommunene sendte inn planer for driften.
Da ville det frigjøres midler fra Opptrappingsplanen for
psykisk helse til dette formålet. Vi undrer oss over den-
ne uttalelsen. Midlene fra OTP er ment å stimulere til nye
tiltak og en styrking av allerede eksisterende tilbud. I be-
grepet "opptrappingsplan" ligger vel nettopp en opp-
trapping, en satsing, en økning?
Departementet har gjentatte ganger gjort det klart at
midlene fra OTP ikke skal brukes til drift av eksisterende
tilbud. Statssekretæren sier i intervjuet i "Puls" at det er
nettopp det vi skal gjøre!
Med slike motstridende budskap fra sentralt hold er det
ikke til å undres over at det etablerer seg "feilaktig prak-
sis", som statssekretæren kalte det. 

Uansett hvordan man ser det, kan ikke midler fra OTP
erstatte de faste, månedlige tilskuddene fra refusjons-
ordningen.  Og aller minst; opptrappingsplanen kan
ikke redde befolkningens psykiske helse alene, slik man
later til å tro i sentrale organ. Nesten uansett hvilke til-
tak rettet mot barn og unge det blir snakk om innenfor
helse-Norge, skal midlene komme fra Opptrappings-
planen. Det sier seg selv at dette er helt urealistisk.

Som fagfolk savner vi en langsiktig og helhetlig tenk-
ning og satsing på barn og ungdoms helse. Med relativt
beskjedne midler kan staten opprettholde et bruker-
vennlig lavterskeltilbud med fokus på den helsefrem-
mende veiledningen. Hvorfor ikke gi helsestasjoner for
ungdom gode vekstvilkår istedenfor å ta sjansen på å
bygge ned eller rasere et godt og etablert tilbud? 

10. sept. 2004

Norsk Sykepleierforbund’s 
Landsgruppe av Helsesøstre

Bodil Erdal og Astrid Grydeland Ersvik
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Planen som skal «redde Norge»
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Kjerstin Møllebakken, Helsesøster, Kirkenes
Videregående skole
Undersøkelsen utført av: Sykepleier, Elisabeth Boine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BAKGRUNN
Helsetjenesten har i løpet av 90-tallet observert et stort
antall alvorlig psykososiale problemer blant elevene ved
videregående skole. Dette var særlig synlig på Kirkenes
videregående skole. Om dette var en reell økning i an-
tall problemer og alvorlighet på problemene hadde vi
ikke kunnskap om. Det kunne ha sammenheng med at
det ble obligatorisk skolehelsetjeneste på videregående
skole rundt 1995, det kunne også ha sammenheng med
innføring av "Reform 94", evt. kunne man tenke andre
årsaker. Årsaken visste vi ikke, men problemene ble
oppfattet av helsetjenesten som så alvorlige og omfat-
tende at det var grunn til oppfølging. Det ble derfor ved-
tatt i psykiatriplanen å avsette midler til en 20% stilling
i helsesøstertjenesten for å kartlegge disse problemene.
Det ble besluttet å gjøre en kvalitativ undersøkelse i ste-
det for ren opptelling. Undersøkelsen ble gjennomført
som fokusgruppeintervjuer våren 2002. Her ble elever
og ansatte ved videregående skole intervjuet.
Vi har i dag egen lege og helsesøster tilknyttet videre-
gående skole med arbeidstid en dag pr.uke.
Helsesøster registrerer henvendelsene fra elevene, og på
den måten får vi over tid kunnskap om hva elevene sli-
ter med.

Rådgivere og sosionom gav oss innspill på hvilke klas-
ser som var aktuelle å intervjue.  En gruppe av de an-
satte ble også forespurt om å stille til intervju. Dette for
at man ønsket å se om det var samsvar mellom elevenes
og de ansattes oppfatning av situasjonen.
For å kunne tolke og bearbeide resultatet av intervjuene
på en mer objektiv måte, hadde jeg med en observatør
som satt i bakgrunnen under intervjuene. Hun fungerte
også som en jeg kunne snakke uformelt med om de ting-
ene som kom frem under intervjuene.

VALIDITET OG METODE
Dette prosjektet kan ikke sees på som vitenskapelig
forskning, og det som kommer frem kan ikke generali-
seres på bakgrunn av de funn som er gjort. Dette fordi
vi har spurt en liten gruppe elever om deres subjektive
oppfattelse av sin og meddelevenes situasjon. Fokus
gruppe intervju er en kvalitativ metode som er egnet til
å få frem intervjuobjektenes personlige vurderinger av
gitte problemstilling. Deltagerne får rom til å snakke fritt
og kan komme med nye spontane vinklinger, dette er
med på å gi oss informasjon som ellers ikke ville blitt
fanget opp.

De funn som kommer frem i dette prosjektet er på linje
med det som kommer frem i lignende store forsknings-

prosjekter på landsbasis. Derfor er det all grunn til å ta
funnene på alvor. De gir oss en god pekepinn på hvor-
dan ungdommene her i Sør-Varanger opplever sin situ-
asjon.

RAMMENE I PROSJEKTET
Styringsgruppen:
Kommunelege 1, seksjonsleder for helse, avdelingsleder
for helsestasjonen og avdelingsleder for psykiatrisk av-
deling.
Referansegruppen:
Lege i videregående skole, helsesøster i videregående
skole, sosiallærer ved skolen og rådgivere ved skolen.
Arbeidstid:
På bakgrunn av de foruroligende funn som kommune-
helsetjenesten hadde gjort blant ungdom, ble det opp-
rettet en 20% prosjektleder stilling som skulle jobbe med
å undersøke funnene nærmere. Det vil si 7,5 timer i uka.

EGEN EVALUERING
Det har vært en spennende tid å få jobbe med dette. Pro-
sessen har vært lærerikt på flere områder. Prosjekt ar-
beid tar tid. Forarbeidet er veldig viktig for forløpet av
det videre arbeidet. I etterkant er det lett og se at jeg skul-
le ha brukt mer tid på informasjon til elevene i forkant.
Sammen med rådgiver ble det valgte ut tre elevgrup-

per, to borte boende og en hjemme boende gruppe. Alle
fra grunnkurs i tre ulike yrkesfaglige studieretninger.
Gruppene bestod av fem elever på hver gruppe. Da ele-
vene møtte til intervju var de helt uforberedt, det viste
seg at de ikke hadde fått den skriftlige informasjonen
som tiltenkt. De fikk en kort introduksjon, men hadde
ikke fått tenkt igjennom problemstillingen på forhånd.
Dette kunne vært unngått dersom jeg hadde vært en
runde i klassene og presentert prosjektet, og rekruttert
deltagerne selv.  Men til tross for dette er jeg fornøyd, og
glad for den velvilje og hjelpsomhet jeg er blitt møtt med
fra skolen og elevene.  Jeg er imponert over elevenes vil-
je til å dele sine sterke personlige opplevelser med oss.
De tok dette på sparket, og stilte opp for at vi skulle få
materiale og arbeide med ut fra de gitte problemstil-
lingene.  

GJENNOMGANG AV INTERVJUENE
Rus:
I samtlige grupper kom det frem at alkohol var det van-
ligste rusmidlet. Alle mente at de fleste inkludert dem
selv drakk alkohol hver helg samt midt i uka. Det var
mest drikking ved skole start. I denne perioden ble man
kjent med nye folk ved å invitere til eller bli invitert på
fest.
Det ble også fremholdt at de selv syntes det ble litt for
mye drikking. Årsaken til at de allikevel drakk var
mangel på noe annet å gjøre. Både de som bodde hjem-
me og borte sa at foreldrene visste lite om det som fore-
gikk.

Prosjekt videregående skole
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Sexpress:
Jentene kunne fortelle om sexpress fra eldre gutter i 20
årene. De hevdet at det var helt vanlig at disse unge men-
nene prøvde å få unge jenter helt ned i 14 års alderen
med på seg. De kom med seksuelle tilnærminger verbalt
og fysisk. Dette var økende på fester hvor alkohol var
med i bildet. Jentene følte seg presset til å delta i noe de
egentlig ikke ville, og hadde problemer med å forstå gut-
tenes intensjon. Enkelte jenter uttalte at de var lei gutter
og dette at alt dreide seg om jenter som kjønnsobjekt i
stede for samtale partner.
Fritid:
I samtlige grupper kom det frem at dersom man ikke var
interessert i idrett så var det mangel på tilbud til ung-
dom mellom 15 - 18 år. Det var ingen samlingssteder
som var spesielt for ungdom. De ytret ønske om fritid-
saktiviteter som bowling, bordtennis, biljard og ung-
domskafé hvor ungdom kunne treffe hverandre, prate
og ha det hyggelig. De mente også at dersom de hadde
fått alternative tilbud ville de drukket mindre alkohol.
Elevene var skuffet over at det alltid ble satset på idretts-
haller, mens de som ønsket andre ting ble nedprioritert.
Det er et stort antall ungdommer som ikke holder på
med fotball, ski eller friidrett. Mange holder på med
idrett til de blir en 14, 15 år, men da begynner alvoret i
idretten og det kreves mer trening. I denne perioden er
det mange som slutter.
Økonomi:
De som bodde borte hjemme fra syntes de hadde for lite
å rutte med når husleie var betalt. Dette kunne gå utover
innkjøp av mat. Økonomien satte også begrensning på
hvilke kulturelle aktiviteter de kunne delta på. Bussbil-
letter, kino, konserter osv. koster mye penger. Ikke alle
kunne reise hjem så ofte som de ville da flybilletter kos-
ter mye, og annen transport tar lang tid.
Kosthold:
De som bor hjemme får middag hver dag, men de som
bor for seg selv sier det kan bli litt mye slurv med kos-
ten. Man tyr ofte til lettvint mat fra kiosk og lignende.
Noen hadde opplevd at en meddelev gikk uten mat i
flere dager pga. pengemangel.
Søvn:
Samtlige av gruppene sa at de sov mye på ettermidda-
gen, og at det var vanskelig å stå opp om morgenen. De
følte seg ofte trøtte og "giddelause."
Skolehelsetjenesten:
Ikke alle var kjent med at det var helsesøster på skolen
en gang i uka. De hadde lagt merke til at helsesøster had-
de hatt stand med utdeling av kondomer. De som visste
om helsesøster hadde også vært i kontakt med henne.
Noen var ikke sikker på hva de kunne bruke helsesøster
til. Noen gutter mente det nok var en plass hvor jenter
kunne gå med sine problemer.
Alle mente det var et bra tilbud som burde være mer til-
gjengelig/synlig. 
Helsestasjon for ungdom:
Alle hadde hørt om at det fantes. Noen gutter trodde nok
det var mest jenter som benyttet seg av tilbudet. De som
hadde vært innom mente det var for dårlig med plass.
Det var bare de fire fem første som fikk komme inn.
Dessuten opplevde de at den ikke alltid var åpen selv
om de hadde fått tips fra helsepersonell om å gå dit. Til-
budet ble oppfattet som dårlig tilgjengelig.
Behov for noen å snakke med:
De fleste av ungdommene sa at de gikk til sine venner
for å snakke om problemer. Noen brukte også lærerne

sine. Det ble oppfattet som litt vanskeligere å ta kontakt
med rådgiverne og helsesøster. Noen snakket med for-
eldrene sine, men det var helt klart at alt snakker man
ikke med foreldrene om.
De som hadde vært hos helsesøster opplevde det som
greit.
Overgang fra 10. kl til videregående:
De fleste syntes at overgangen var stor. Fra å bli passet
veldig på og å ha lite selvbestemmelse, til plutselig å
skulle bestemme alt selv. Ingen fulgte med om de gjor-
de lekser. Det ble oppfattet som om ingen brydde seg.
De som bodde hjemme hadde litt mer kontroll av forel-
drene. De som bodde på hybel opplevde at det kunne
bli litt mye frihet å håndtere på en gang. I tillegg skulle
de klare hverdagslivets aktiviteter som matlaging, vas-
ke hybel og klær.
Samtlige elever opplevde lærene sine som gode, fine å
snakke med og at de ble tatt på alvor. De mente å kun-
ne spore andre holdninger fra lærerne på allmenne fag.
Det kunne oppfattes som om det var mer status å gå på
allmenne fag, og elevene ved yrkesfag oppfattet lærer-
ne fra allmenne fag som litt ovenfra og ned.
De ansattes opplevelser av problemstillinga:
De ansatte bekrefter mye av det elevene sier. De opple-
ver at de som bor borte ofte oppsøker dem for å ha noen
å snakke med. Det blir ofte mye ansvar for de ansatte på
skolen. De opplever at de har for liten kunnskap i en-
kelte ting for å kunne hjelpe, samtidig stilles det spørs-
mål med hvor mye den enkelte av skolens ansatte skal
involvere seg i elevenes problemer som ikke er fag rela-
terte. 
Lærerne ser sammenheng mellom trøtte elever og dår-
lig kosthold. Kostholdet har mye å si for læringen og mo-
tivasjonen. 
Det bekreftes også at det er dårlig med fritidstilbud for
de som ikke driver aktivt med idrett i aldersgruppen 15
– 18 år.

KONKLUSJON
Både ansatte og elever beskriver psykososiale problem-
stillinger med bakgrunn i rus, sexpress, økonomi, fami-
lieforhold, ansvar, modenhet og mangel på sysselset-
ting. Årsakene er mange og sammensatte. Hvilke tiltak
som bør settes inn må vurderes. Det kommer frem at
både de ansatte ved videregående skole og ungdom-
mene savner billige, rusfrie fritidstilbud for de mellom
15 og 20 år.

Er det bedre å være singel eller å være gift?
"Jeg får hodepine når jeg tenker på sånt.
Jeg er bare et barn"

Adam 7 år

Når man blir gammel, begynner kroppen å
gå i frø, og da kan man blåse bort med vin-
den.

Runa 7 år
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hege Lundmark, Tuberkulosekoordinator,
Hammerfest sykehus HF
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Som tuberkulosekoordinator har man etter retningslin-
jene et særskilt ansvar for opplæring av helsepersonell
og vi har derfor hatt en sentral rolle når det gjelder kur-
sing i Mantoux-metode. Opplæringen i forbindelse med
overgangen til Mantoux-metode var delt inn i tre deler. 
• Folkehelseinstituttet arrangerte kurs i Oslo for alle tu-

berkulosekoordinatorer som hver hadde med seg én
eller to erfarne helsesøstre fra sin region, samt for nøk-
kelpersonell i helseforetakene.

• Deltagere på kurset i Oslo arrangerte kurs i sine regi-
oner og foretak med representanter fra alle kommu-
ner.

• Deltagere på regionskursene videreførte opplæring-
en i egne kommuner. 

Jeg er tuberkulosekoordinator ved sykehuset i Ham-
merfest og har ansvar for kommunene i Vest Finnmark.
Her er reiseavstandene store. For å unngå dyre overnat-
tinger valgte jeg å avholde to kurs i min region – ett i
Alta og ett i Hammerfest. Jeg inviterte med meg helse-

søster Tone Dervo i Alta kommune som min medhjelper
på kursene som skulle holdes. Hun arbeider ved fore-
byggende avdeling som har ansvaret for skolehelsetje-
nesten og helsestasjonen for barn og unge. 

Etter å ha innhentet en oversikt over hvor mange helse-
søstre det er i Vest-Finnmark kom jeg frem til at ved å
avholde to kurs, kunne alle inviteres. Så i vår region ble
"opplærings-kjeden" kortet ned. Til begge kursene satt
vi tuberkulin på 7-8 testpersoner, og hadde samme kurs-
opplegg som Folkehelseinstituttet med en teoridel og en
praktisk del. Undervisningsmateriell ble stilt til disposi-
sjon fra Folkehelseinstituttet. Tilbakemeldingene fra
kursdeltagerne i Vest-Finnmark var i hovedsak at de sy-
nes selve settingen var grei, men en trenger erfaring for
å få avlesningen inn i fingrene.

De to kursdagene for å lære opp helsesøstrene i Man-
toux-metode var en veldig fin anledning for meg som
tuberkulosekoordinator til å få presentert meg og bli
kjent med helsesøstrene som jeg skal samarbeide med
fremover. Jeg ble imponert over alle de imøtekomne og
hyggelige personene jeg ble kjent med. Tone og de an-
dre i Alta må få ros for sin innsats som testpersoner og
verter.

Tuberkulosekoordinators rolle ved
opplæring i Mantoux-metode

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brita Askeland Winje, Rådgiver, Avdeling for infek-
sjonsovervåking, Folkehelseinstituttet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helt tilbake til 1913 finner vi de første dokumentasjoner
på anvendelse av Pirquet-prøve i Norge. Fra 1. juli 2004
gikk Folkehelseinstituttet over til å distribuere tuberku-
linet Purified Protein Derivate (PPD RT 23) for prøve
med Mantoux-metode og "ripene" blir historie. Over-
gangen fra Pirquet- til Mantoux-metode innebærer ing-
en endring i anvendelsesområde eller hvilke grupper
som har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Overgangen
er en endring i hvilket tuberkulin som benyttes og me-
toden for administrering. Over en milliard mennesker
er på verdensbasis blitt testet med PPD. Hovedbegrun-
nelsen for overgang til Mantoux-metode er behovet for
internasjonal standardisering. Økt migrasjon, reiseakti-
vitet og smitteoppsporing på tvers av landegrenser har
aktualisert dette. Det er uhensiktsmessig for Norge å be-
nytte metoder som ikke er sammenlignbare med resul-
tater fra andre land. 

Mantoux settes som en intrakutan injeksjon på venstre
underarms overside, på samme måte som en BCG-vak-
sine. Dette er for de fleste en kjent prosedyre. Korrekt
avlesning av prøveresultatet er viktig og krever trening.
Å få til standardisert avlesning og tolkning av resultatet
er derfor en stor utfordring. Nye grenseverdier for når
en positiv reaksjon skal medføre videre henvisning til
spesialisthelsetjenesten, har blitt utarbeidet. Verdiene
baseres på en målrettet bruk av tuberkulinprøver i risi-
kogrupper, i tråd med de anbefalinger som er gitt i vei-

leder om forebygging og kontroll av tuberkulose. Klare
millimeterdefinisjoner på hva som er positive reaksjoner
er erstattet med en individuell helhetsvurderinger ut i
fra sannsynligheten for at personen kan være smittet.
Man må være oppmerksom på faktorer som kan med-
føre både falskt negative og falskt positive reaksjoner.
Disse faktorene er de samme uavhengig om man benyt-
ter pirquet- eller mantoux-metode. Tuberkulinresultater
er vanskelige å tolke, uten at det samtidig foreligger klar
risiko for eksponering. 

Tuberkulinprøven er har bidratt til grunnleggende
kunnskap om tuberkulosens epidemiologi. Det er en test
som grovsorterer mellom smittede og ikke-smittede.
Bedre diagnostiske hjelpemidler for å påvise tuberkulo-
sesmitte er likevel nødvendig. Lovende blodtester er
under utprøving og vil testes ut for bruk også i Norge.
De blir et viktig instrument for å  gi oss kunnskap om
hvordan Mantoux-reaksjoner skal tolkes. De kan benyt-
tes til å  bekrefte smitte hos personer med usikker, posi-
tiv Mantoux-reaksjon. Dette er sårt tiltrengt. Liten erfa-
ring med anvendelse, behov for blodprøvetaking og la-
boratorietilgjengelighet og kostnader, gjør at det nok er
et stykke frem før helt erstatter tuberkulinprøven.

Derfor er det fortsatt viktig å opprettholde kompetanse
på avlesning og tolkning av  tuberkulinreaksjoner. Tu-
berkulosearbeidet i Norge er spredt på mye personell og
den lave forekomsten av tuberkuløs smitte gjør at den
enkelte får liten trening i å avlese og tolke positive prø-
ver. Kanskje økt sentralisering og spesialisering av tu-
berkulosearbeidet vil være  hensiktsmessig?

Pirquet-prøve blir historie



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leder helsetjenesten vidergående skoler, Ingrid
Andreassen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn
Helsetjenesten for de videregående skoler har vært i
drift 12 år. Tjenesten omfatter 15 videregående skoler,
samt elever tilknyttet den fylkeskommunale oppføl-
gingstjenesten. Dette utgjør et elevantall på omtrent
5600 elever. I tilegg er det kommet ny forskrift om kom-
munens helsefremmende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjon - og skolehelsetjenesten som  medfører at ung-
dom opp til 20 år skal ha tilbud på helsetjeneste.

Tjenesten for de videregående skoler er lokalisert i Sta-
vanger sentrum som en egen helsestasjon for alle elever.
Helsestasjonen har åpningstider tirsdag og onsdag 12 –
18 og torsdag 08 – 13. Dette er et lavterskeltilbud hvor
ungdom kan droppe innom eller ha fast timeavtale. Det
var 2350 konsultasjoner fordelt på 1223 elever i 2003.
Dette utgjør 20 % av alle elever fra de videregående sko-
ler. Det er flest jenter som oppsøker helsestasjonen mens
16 % av de besøkende er gutter.

Det brukes mest tid på individuell rådgivning ut fra
ungdommens eget initiativ og behov for hjelp og støtte.
Noe tid går til undervisning og samtaler i gruppe og
klasser

Det er tidligere utført en spørreundersøkelse 1999/2000
til skolene via rektor/rådgivere om forventninger til tje-
nesten. Her ble det intervju via telefon med vekt på  om

tjenesten var tilgjengelig og eventuelle tanker til forbe-
dringer av tjenesten. Det var positive tilbakemeldinger,
men lite tilbakemeldinger til forslag på endringer av tje-
nestetilbudet. Denne undersøkelsen var ikke god nok til
å kunne konkludere til forbedringer.  

Det er derfor  gjennomført en spørreundersøkelse på
helsestasjonen om brukertilfredshet med vekt på om
ungdommene opplever helsestasjonen som tilgjengelig
og om de blir møtt med respekt og blir tatt på alvor. Hel-
sestasjonen har hatt en stor økning på ungdom som opp-
søker helsestasjonen. Det har vært lengre ventetid på åp-
ningstidene og ungdommer har klaget til oss direkte om
at det har vært vanskeligere å få tak i oss.   

Metode 
Det er tatt utgangspunkt i en spørreundersøkelse som
utføres ved en Ungdomsmottaking i Stockholm, Øster-
malms stadsdelsnamd. Denne undersøkelsen har de
foretatt to ganger i året, vår og høst.

Vi har gjennomført spørreundersøkelsen i løpet av de
tre første månedene i 2004. Vi har bedt ungdommene om
å fylle ut et spørreskjema som ligger på vente rommet .
Her ber vi ungdommen fylle ut skjema anonymt. Når de
har fylt ut spørreskjema legges dette i en postkasse. På
spørreskjema blir den enkelte blant annet spurt om det
som gjelder ressurser, ventetider, telefontider, åpnings-
tider og tilgjengelighet.

Resultat
Det er 141 ungdommer som har besvart på spørreun-
dersøkelsen. Dette utgjør 11 % gutter og 81 % jenter.
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Spørreundersøkelse 2004
Helsetjenesten for de videregående 
skoler i Stavanger



Gjennomsnittalderen er 17 1/2 år. Ungdommen opply-
ser at de opplever at de blir mottatt med respekt og blir
tatt på alvor. De ønsker mer informasjon om tjenesten
ute skolene. Helsestasjonen bør ha lengre åpningstider.
Det bør bli bedre skilting til helsestasjonen for ungdom.
De ønsker flere leger og helsesøstre. 

Konklusjon
Vi ser nytten av at ungdommer som bruker tjenestetil-
budet får anledning å komme med sine synspunkter. De
bidrar til at vi kan forbedre oss og gjøre endringer på tje-
nestetilbudet. Det er behov for flere stillinger tilknyttet
tjenesten. Det er derfor positivt at vi fra høsten får en ny
helsesøsterstilling slik at vi kan være mer tilgjengelig for
ungdom både på helsestasjonen og ute i skolene. Helse-
stasjon for ungdom vil utvide åpningstidene. Vi vil for-
søke å få til en bedre skilting til helsestasjonen. Samtidig
vil vi utføre samme spørreundersøkelse neste år. Vi vil
også legge en dagbok ute i vente rommet hvor ungdom
kan skrive ned sine synspunkter. 

Helsetjenesten informerer hvert skoleår nye grunnklas-
se elever om tjenestetilbudet. Dette viser seg å være den
viktigste markedsføringen om tjenestetilbudet.

Flere ønsker at tjenesten hadde lengre og oftere åp-
ningstider.

De fleste er fornøyd med våre telefontider. Dette kan
skyldes en forbedret sentralbordtjeneste.

Samliv og seksualitet utgjør 67 % av oppsøkingsårsa-
kene. 25 % oppgir ønsket om råd, veiledning og hjelp.
Vi vet at 1 av 4 ungdommer kommer for spørsmål om
sin psykiske helse her.

Tjenesten har forsøkt å få flere til avtalt time for å redu-
sere ventetid på helsestasjonen.

Tjenesten har forsøkt å få flere til avtalt time for å redu-
sere ventetid på helsestasjonen.
Det er 84 % av ungdommene som har ventet mindre enn
15 min. Samtidig har 15 % hatt en ventetid på 30 min. og
mer.

Lang ventetid var hovedårsaken til misfornøyde ung-
dommer.

Ungdom opplever at de:  
• ble tatt på alvor, 
• respektert og avslappet her,
• lytter og viser forståelse, følte jeg kunne åpne meg litt, 
• fikk svar og roet meg ned, 
• snakket med respekt, 
• et kjempetilbud, all takk skal dere ha"

På tross av lite og trangt venterom opplever ungdom-
mer å få ivaretatt sin anonymitet.

Dine kommentarer/tips
Ungdommene er stort sett fornøyd med tjenesten.

De uttaler : 
• Fortsett som dere gjør, 
• bra at tjenesten er gratis, 
• veldig bra tilbud, 
• godt at noen bryr seg".

Som en oppsummering ønsker ungdom at vi: 
• kommer med mer informasjon til skolene, 
• har lengre åpningstider, 
• at det er flere stillinger 
• bedre skilting for å finne helsestasjonen.

Helsesøstre Nr. 3 – 2004
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Referat ved LaH-leder Bodil Erdal
20. sept.2004
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Leder for Sundhedsplejerskene på
Færøyene, Bjørhild Djurhuus ønsket
velkommen til Færøyene og til "Vær-
gudenes tumleplass".

Representanter fra barnesykepleier-
og helsesøsterorganisasjonene i Dan-
mark, Sverige, Island, Færøyene og
Norge var til stede.

Vi startet med presentasjoner fra or-
ganisasjonenes arbeid i hvert enkelt land:

DANMARK
Faglig Selskab For Sundhedsplejersker
www.DSR.dk  og på www.sundhedsplejersken.info
Alle de danske foreninger har i år skiftet navn til "Fag-
lig Selskab for… Det er 33 faglige selskaper under Dansk
Sykepleieråd. Sundhedsplejerskenes er et av de største
med ca. 1700 medlemmer.

Det arbeides med PR, dels for å påvirke politikere, dels
for å gjøre seg mer synlig overfor de andre faggruppene.

Blir mye kontaktet av pressen, noe som tar mye tid, men
som bidrar til mye synlighet.
Far-mor-barn bladet er blitt meget anerkjent, og foreldre
leser bladet med stor interesse. Reklamen i bladet er til-
passet de "spædbørnsvenlige kommuner og sygehus".

Man jobber med å få nettsidene så attraktive som mulig
slik at flere medlemmer benytter seg av dem. 

Referat fra samarbeidsmøte i NoSB 
(Nordisk samarbeid for sykepleiere som jobber med barn)

Færøyene 10.–11. september 2004

NoSB

Arrangementskomiteen i sine nasjonaldrakter fra Færøyene.
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Det arbeides med en ny sundhedsplejerskeutdanning
over to år som skal føre til en mastergrad.

Bismervekten har gått ut av produksjon, og det arbeides
med å få felles retningslinjer for bruk av elektronisk
vekt.

Danske barn screenes nå med OAE (otoakustiske emi-
sjoner) 5. dag etter fødsel. Dette har skapt debatt rundt
"Boel prøven", og sundhedtsplejerskene prøver å for-
midle at BOEL- prøven er en oppmerksomhetsprøve og
ikke en høreprøve.

Apotekerforeningen i Danmark har utgitt en brosjyre til
foreldre om barn og medisin, og faglig selskab har sam-
arbeidet om innholdet.

Faglig selskab for børnesygeplejersker har ca. 800
medlemmer.
De arbeider med å få i stand en barnesykepleierutdan-
ning. Rikshospitalet i København har en pediatrisk etter-
utdannelse som ikke medfører sertifisert kompetanse.
Foreningen ser det derfor som spesielt viktig å ta ansvar
for å arrangere faglig relevante temadager. Foreningen
sitter bl.a. i landets ammekomite, og som representant i
arbeidet med tilretteleggelse av den nye sundhedsple-
jerskeutdannelsen. De deltar i det europeiske samarbei-
det som nettopp er startet opp.
"Det lille Sygehus" er en nyopprettet hjemmeside som
skal bidra til å forberede barn på en kommende syke-
husinnleggelse. Siden drives av et privat firma, og for-
eningen bidrar med det faglige innhold. Firmaet sender
ut en liten koffert med relevante ting i forhold til barnet
alder før innleggelsen.

Aktuelle faglige temaer for øvrig: fedme, barn og sorg,
stressede barn med varierende symptomer, panodilspi-
sende piker, søskenreaksjoner, samarbeide med de neo-
natale foreldre (også fedre).

Faglig selskab for barnesygeplejersker ligger under
Dansk sygeplejeråds hjemmeside www.DSR.dk, de neo-
natale sykeplejersker har sin egen hjemmeside.

Foreningen ønsker å opprette en registrering av forsk-
ning og aktuelle prosjekter for å få en bedre utnyttelse
av ny viten.

FÆRØYENE
Barnesygeplejerskene
Fødeavdellingen i Torshavn omfatter både normale bar-
selkvinner med barn, gravide med komplikasjoner, syke
og premature barn. Barn som har behov for respirator
overflyttes til Rikshospitalet i København. Det arbeides
mye med å gjøre avdelingen mødre- og familievennlig.
De bestreber seg på å oppfylle WHO’s 10 punkter vedr.
amming. De siste månedene har de hatt et prosjekt om
sårbare familier som de skal legge fram i oktober.

Sundhedsplejerskene
Sundhedsplejen på Færøyene har de siste 20 år vært en
del av hjemmepleien. Fra 2004 er de blitt en selvstendig
enhet.
Som en del av en faglig utviklingsplan for sundhed-
splejen har alle sundhedsplejersker deltatt i flere kurs for

å styrke sin faglige kompetanse. Kursene omfattet blant
annet: tilknytningsteorier, foreldrekompetanse, tverr-
faglig samarbeid, personlig utvikling, verdisettende
kommunikasjon, og flere arbeidsmetoder som "Du be-
stemmer" og "Marte Meo".
En sundhedsplejerske er i gang med et spennende forsk-
ningsprosjekt på Suderøy, der det aldri har vært sund-
hedsplejerske tidligere. Prosjektet går ut på å finne ut om
sundhedspleje gjør en forskjell.
På Færøyene planlegges etablering av graviditetsbesøk
og besøk til alle barn i to års alderen. Ved seks måneders
alder inviteres fedrene med. Sundhedsplejerskene skal
nå starte med telefonveiledning. 
Det arbeides med standardisering av hva som skal lig-
ge i den enkelte konsultasjon.

ISLAND
Helsesøsters tjeneste:
Organisering: ung- og spebarnsavdeling og skolehelse-
tjenestens avdeling.
Arbeider med :
Svangerskapsoppfølging
Spedbarnspleie: Kurs til foreldre 2 år, 6 år og 12 år. 2 ti-
mer x 4 for å styrke foreldrerollen.
Bruker programmet "Baby think it over", baby-simula-
tor for å begrense tenårings-graviditeter.
Skolehelsetjenesten, ny veileder opp til 18 år.
"Forebyggelse og helsepromotering i skolen"
Ungdomsmottagelse 13 -20 år ( 5 av 11 helsestasjoner i
Reykjavik har åpnet ungdomsmottagelse)
Alderdomshelsevård
Telefonrådgivning
Arbeider med å lage standarder for skolehelsetjenesten
(NOBAB-standarder)

Barnesykepleiere
Arbeider for å utvikle et nytt dokumentasjonssystem
ved barnesykehuset i Reykjavik.
Barnesykehuset har to barnesykepleiere som følger opp
med spesial sykepleieservice til barn ute.
Det jobbes med utbygging av et "Children’s Nursing
Academy" ved universitetssykehuset i tilknytning til Is-
lands universitet.
De legger vekt på forskning og utvikling av intervensjon
for barn og deres familier:

Utsikt over Torshavn.
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Eks:
Intervjuer ved innleggelse og utskrivning fra the Neo-
natal Intensive Unit.
Teste bruk av sucrose og andre metoder for å behandle
smerter hos barn.
Musikk som middel for å redusere smerte ved vaksine-
ring av skolebarn.
Hvordan islandske barns vekt har endret seg de siste 10
årene.
Hvordan sykepleiere kan intervenere i forhold til ernæ-
rings-temaer.
Oppfølging av foreldre i deres utførelse av foreldrerol-
len – sammenligning av forskjellige fødsler, og mor og
barns helse, f.eks. for tidlig fødte barn og barn med
Down’s syndrom.
Depresjoner og angst hos skolebarn.

Utdanning
Diplomprogram på masternivå: Kritisk sykepleie, ope-
rasjonssykepleie etc.
Behov for mer formalisert program for barnesykepleie.

SVERIGE
Riksföreningen för distriktssköterskor (RFD)
www.distriktskoterska.com
ca. 4500 medlemmer.
Avholder riksstudiedager en gang pr. år med program
innen de forskjellige arbeidsområdene: rådgivning,
hjembesøk, mottakelsesarbeid, spesialistmottak med f.
eks astma, diabetes, overvekt, blodtrykk med mer.
Ammenettverket  (AMNIS) treffes 3-4 ganger pr år. De
har utdannet 2000 veiledere med målsetting om å opp-
nå og bevare en sterk ammekultur i Sverige. 

Barnevårdcentraler (BVC) finnes innen et Primærvårds-
område. En heltidssjuksköterska har ca. 60 nyinnskrev-
ne nyfødte barn pr. år. Det legges stor vekt på det 1.
hjembesøket. Alle besøk og vaksinasjoner er gratis. AD
vitaminer er gratis.
Hvordan de arbeider:
Samarbeide med svangerskapsomsorgen skjer ved at
BVC får beskjed om at et barn er i vente i uke 36. På fa-
miliesentraler skjer samarbeid om svangerskapsgrup-
per. Fedre får fri for å delta, med tilskudd fra Forsik-
ringskassen. Fedre kan ta permisjon i 2 mnd. i barnets
første leveår.
Barnet blir innskrevet ved BVC ved hjemmebesøk hos
familien. Der tas blant annet opp post partum depresjon
(EPDS). De treffer foreldre regelmessig cirka en gang i
uken til barnet er ca. to mnd. Da starter foreldretreffene.
I treffene inngår bl.a. opplæring i spedbarnsmassasje for
å styrke tilknytningen. Andre fagpersoner inviteres inn,
og det tas opp ulike temaer som er aktuelle for foreldre.
Eks. kosthold, språkutvikling, bekymringer og proble-
mer i familien, viktigheten av å lese for barn, barneu-
lykker, familierådgivning. Avslutter gruppene ved 1
årsalder med matlagning for småbarnsforeldre. En del
av gruppene fortsetter å treffes på egenhånd.
Otoakustiske emisjoner (OAE) hørseltest tas på alle ny-
fødte barn på Barneklinikken.
Distriktssköterskan arbeider forebyggende for å styrke
foreldrenes rolle. De skal ha god tilgjengelighet og kon-
tinuitet, og kjenne alle familier med barn under 6 år.
Deretter overtar skolhälsovården, dersom ikke distriks-
sköterskan også jobber i skolhälsovården.

Hvert fylke har kompetanseutvikling med barnhälso-
vårdens barnsjuksöterska/ distrikts-sköterska, barnhäl-
sovårdsläkare og barnepsykologer 2 ganger pr. år.
Kompetanseutviklingen i år er rettet mot å se barn som
har psykisk syke foreldre, de "usynlige barn" og "barn
som far illa". "Røkfria barn" er et program med motive-
rende samtaler for at barn skal få vokse opp i røkfrie mil-
jø.
Det er utarbeidet en metodebok for Barnehälsovårds ar-
beidet.
Alle BVC sköterskor utdannes i metoden "Motiverande
samtal" (Molnick & Miller).

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
www.barnsjukskoterska.org 
Foreningens har i 2004 foretatt:
Nasjonal intervenering av utdanningsbehov hos syke-
pleiere som arbeider på barneklinikk eller i barnehälso-
vård.
Nasjonal studie angående forberedelse av barn og unge
til innleggelse på barneavdeling.
De forbereder en nasjonal neonatal congress i Stockholm
"Neodagar – teamet kring det nyfödda barnet"

Mari Edwinson Mansson og Anna-Karin Dykes har
skrevet en artikkel i Pediatric nursing/may-june
2004/vol.30/No.3: Practices for preparing Children for
Clinical Examinations ab procedures in Swedish Pedia-
tric Wards.

Riksföreningen för skolsköterskor
www.skolskoterskor.se 
2100 medlemmer.
Foreningen får stadig flere dokumenter på høring. 
Det har nylig kommet egne retningslinjer for skolehel-
setjenesten, og foreningen har  deltatt i utarbeidelsen av
disse. Retningslinjene kan lastes ned fra Socialstyrelsens
hjemmeside www.sos.se under publicerat. Det settes fo-
kus på helsefremmende og forebyggende arbeid, men
påpeker også at den psykiske uhelsen øker og at man må
skape en beredskap for å møte dette behovet og finne
måter på forebyggelse.

I Sverige finnes en videreutdanning i skolehelsetjenes-
ten (40 ECTS poeng). Distriktssykepleierutdanningen
har 50 ECTS, da de har utvidet med 10 poeng ekstra for
forskrivningretten. 10 av poengene er rettet mot barn og
unge.

Skolsköterskene har 800-1000 elever i videregående sko-
le pr 1/1 stilling.  De tar da bare helsekontroller. Arbei-
der for å få 400 elever pr. 1/1 stilling.
Läkemedelsverket og Apoteksbolaget har ønsket å sam-
arbeide med foreningen om "Den store Lusdagen" for å
få foreldre til å lusekamme sine barn før skolestart for å
redusere risken for luseepidemier i skolen.

Sosialdepartementet har startet prosjektet "FLICKA",
www.flicka.gov.se, for å sette fokus på jenter og kropps-
fiksering og medias rolle.
Riksforeningen feiret sitt 60års jubileum i fobindelse
med studiadagene i Stockholm i april. Neste års studie-
dager er 21.-22.4 og har tittelen "Att förstå ett mångkul-
turellt samhälle".

Foreningen fortsetter sitt arbeid med forskrivningsrett,
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yrkesbeskyttet tittel og veilednings-
tilbud.
De har diskusjonsside "Dialogen".

NORGE
Barnesykepleierforbundet 
www.sykepleierforbundet.no 
Arbeidsområder i 2004:
Utgivelse av tidsskrift tre ganger i
året. Arrangerer årlig seminar med
separate prekonferanser for lærere,
ledere og lokalgruppeledere (gratis).
Tema i år var om ernæring.
Prosjekter:
Bemanningsprosjektet: kartlegging
av bemanningen på alle sengeposter
som  utgangspunkt for å lage normer
for bemanning.
Har utgitt brosjyre med informasjon
ved hjemreise til foreldre med pre-
mature barn.
Smerteprosjektet; hvordan behandles
smerte ved barneavdelingene? NID-
CAP, skal lage DVD til bruk på ny-
fødtposter.

Videreutdanning
Diskusjon om lengden på spesialutdanningen for bar-
nesykepleiere skal reduseres fra 18 til 12 mnd., ved å re-
dusere praksis. Helseforetakene kjøper utdanningsplas-
ser i utlandet, spesielt i Australia. Diskusjon om videre-
utdanningen skal legges opp slik at man kan ta master,
eller om den skal være mer praktisk rettet.

NSFs Landsgruppe av Helsesøstere
Ca 2200 medlemmer

Fikk nye forskrifter for helsestasjons- og skolehelsetje-
neste for barn 0-20 år i fjor, og det arbeides nå med ut-
arbeidelse av en nasjonal veileder for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

I samarbeid med andre faggrupper i Norsk Sykepleier-
forbund arbeides for at helsesøstere skal få refusjons-,
rekvirerings- og henvisningsrett innen bestemte områ-
der.
Vi jobber for å få et eget etterutdanningsprogram for hel-
sesøster, og for at helsesøsterutdanningen skal inngå i et
to-årig mastergradsprogram.

Vi har et samarbeid med barnesykepleierforbundet om
oppfølging av premature barn, for å sikre en sammen-
hengende behandlingskjede mellom 1. og 2.linjetjenet-
sen. Arbeider med et samarbeidsprogram for helsesøs-
tre og psykiatriske sykepleiere i kommunene i forbin-
delse med opplæring om psykiske lidelser til elever og
lærere i videregående skoler. Vi har i samarbeid med
Jordmorforbundet bidratt til produksjon av en film om
"Empatisk kommunikasjon" til bruk på foreldreforbere-
dende kurs.
Det skal igangsettes et arbeid for å gi helsesøstere spesi-
alistgodkjenning. Det utvikles rutiner for helsetjenesten
i videregående skoler som skal være ferdig i løpet av
året..
Det er mange omorganiseringer i kommunene, og i

mange kommuner mister helsesøstrene den administra-
tive ledelsen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Dette er en tendens som vi ser på som et stort problem,
og som vi søker støtte fra Norsk Sykepleirforbund for å
motvirke. 

Norge har i tiden 2002-2008 en statlig opptrappingsplan
for psykisk helse som skal sikre øremerkede midler for
å styrke det psykiske helsearbeidet. 20 % av disse mid-
lene skal gå til barn og unge, og helsestasjonene og sko-
lehelsetjenesten skal styrkes med 800 nye stillinger i den-
ne perioden.

Vi får også mange henvendelser fra pressen, og bruker
en del tid på høringsuttalelser på nye meldinger osv fra
statlig hold.

Vi er stolte av å ha en fin og oppdatert nettside: www.sy-
kepleierforbundet.no/helsesostre – men det er fortsatt
få av våre medlemmer som benytter seg av denne.

Kongressen i København 3.-4. oktober 2005:
Tema: Livskvalitet for barn.
Komiteen har hatt sitt første møte, og jobber nå med
programmet. 1. deadline for innsending av abstrakts er
1. desember. Kontaktperson er Mie Lundhus annemari-
elundhus@fs10.dk og hohaslund@mailsonafon.dk.

Årsmøtet besluttet å sende ut en felles resolusjon om
barn og overvekt. 

Vi avsluttet årsmøtet på Kirkjubø. En flott festmiddag
(spandert av det Færøyske sykepleieråd)  i anledning
NoSBs 10 års-jubileum. Vi fikk en historisk informasjon
om Færøyene og omvisning på den eldste gården der.
På denne historiske gården ble det servert en nydelig
middag.
Ved hjelp av en Færøysk dansegruppe fikk vi også inn-
føring i færøysk ringdans. En riktig kulturell opplevelse!

Tusen takk for et flott opphold på Færøyene!

Nordisk Samarbeidsmøte. De norske representantene, fra venstre Bodil Erdal og
Unni Tranaas Vannebo fra LaH, og Ingjerd Buestad fra Barnesykepleierforbundet.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Helsesøster Brynhild Rosbach Hesthamar,
helsesøster Hilde Merete Rakstang og
sjefhelsesøster Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsestasjonen i Kristiansund har gjennom tre år utvik-
let et eget opplegg for oppfølging av adoptivbarn og de-
res foreldre. Bakgrunnen for dette var at vi ble kontak-
tet av noen adoptivforeldre som ønsket et bedre tilbud
fra oss. Vi tok utfordringen, inviterte foreldrene med i
en arbeidsgruppe og begynte diskusjonen om hvordan
vi best kunne møte disse familiene. Parallelt har vi hatt
samarbeidsmøter med barneavdelingen ved sykehuset
i Kristiansund, og vi har arrangert kurs for både forel-
dre og fagpersonale.

Vi erfarer stor interesse for vårt opplegg, og blant annet
har Adopsjonsforum presentert vår modell for Barne-
ombudet og Barne- og familiedepartementet. I Linda
Rykkje’s hovedoppgave (resyme gjengitt i Sykepleien
14/2004), etterlyser adoptivforeldre nettopp et slikt
opplegg.
Selv om vi fortsatt er underveis mot et godt nok tilbud,
ser vi at vi med relativt enkle midler kan imøtekomme
behovene til en ofte avglemt gruppe foreldre og barn. Vi
vil oppfordre kolleger rundt i landet til å se på mulig-
hetene for å tilrettelegge for et lignende tilbud i egen
kommune. Vi er overbeviste om at det er godt forebyg-
gende og helsefremmende arbeid!

Hva gjør vi?
Vi har organisert tilbudet slik at to av våre helsesøstre
(de samme som arbeider med flyktninger) har hoved-
ansvaret for adoptivfamilien før adopsjon og den første
tiden etter at barnet har kommet. Disse to har fått tilbud
om kurs og kompetanseheving på tema adopsjon og be-
slektede emner. Det er disse to som har primærkontak-
ten med adoptivfamilien. Sjefhelsesøster har deltatt som
"sekretær" og pådriver, og hatt løpende kontakt med ak-
tuelle samarbeidspartnere.

Vi forsøker å få barnet inn i det ordinære tilbudet ved
helsestasjonen raskest mulig, men foreldrene har hele ti-
den tilbud om ekstra oppfølging ved behov.

For at vi skal få kjennskap til at adopsjonsprosessen er i
gang, er vi avhengige av informasjon fra sosialkontoret.
Det har vi ordnet ved at sosialkontoret i forbindelse med
godkjenning av adoptivforeldre, innhenter samtykke
fra foreldrene ved første kontakt, og sender skriftlig
melding/samtykke til helsestasjonen.

Etter å ha mottatt melding fra sosialkontoret, tar helse-
søster hjembesøk til foreldrene forut for henting av bar-
net, for råd og veiledning vedr. vaksinasjon av foreldre,
kosthold, evt. tropesykdommer, vanlige praktiske ut-

fordringer med mer. Vi snakker om foreldrenes for-
ventninger til det å bli foreldre, om forventninger til/øn-
sker for barnet. Videre om hva som kan forventes av bar-
net på de aktuelle alderstrinnene. Hjemmebesøket er
selvfølgelig avtalt med foreldrene på forhånd.
Foreldrene får videre tilbud om time på Vaksinasjons-
kontoret for evt. vaksinering og reisemedisinsk rådgiv-
ning. Hepatitt-vaksinering (A eller A+B) , oppdatering
av polio og difteri/stivkrampe, malariamedisin samt
kontroll av tuberkulinstatus er ofte aktuelt.
Foreldrene får tilbud om besøk på helsestasjonen forut
for henting av barnet, for å gjøre seg kjent . Dette kan
gjerne kombineres med time på Vaksinasjonskontoret.

Etter ankomst får familien hjemmebesøk av helsesøster
for adoptivbarn, og også den helsesøster familien senere
skal gå hos. Dette for tidligst mulig å knytte kontakt mot
det ordinære tilbudet ved helsestasjonen.
Vi har utarbeidet egen metode (prosedyre) for hjemme-
besøket både før og etter adopsjon.
De minste barna m. foreldre plasseres tidligst mulig i
grupper på helsestasjonen, på lik linje med andre. Øn-
sker noen å kun ha individuelle konsultasjoner, er dette
mulig. Erfaringen er imidlertid at det å gå i gruppe med
andre barn og foreldre oppleves svært positivt.

Barnet oppfølges med tuberkuloseundersøkelse og det
lages en plan for innhenting av evt. manglende vaksi-
nasjon.
Barneavdelingen ved sykehuset tar medisinsk undersø-
kelse med blodprøver og andre prøver snarest mulig et-
ter ankomst. Vi har et godt samarbeid med barneavde-
lingen ved sykehuset i Kristiansund, og terskelen er lav
for ekstrakontroller av adoptivbarn hvis vi vurderer det
er behov for det.

Adoptivbarn under 4 år henvises rutinemessig til TTI
(Tverrfaglig Tidlig Innsats)- hvor helsesøster, barnefysi-
oterapeut og spesialpedagog vurderer evt. behov for
ekstra oppfølging/innsats. Det kan blant annet være be-
hov for oppfølging på motorikk, språk, kosthold, til-
knytning, samspill og trivsel.
Vi har også familieveileder som kan trekkes inn der det
er behov for det.
Ved søknad om barnehageplass, skriver vi alltid en an-
befaling. Dette ut fra behov for språkstimulering, sosia-
lisering med mer. Det er verdt å nevne at adoptivbarn
med tilknytningsproblemer eller -forstyrrelser ikke an-
befales å gå i barnehage, før etter at en god, trygg og sta-
bil tilknytning er etablert til foreldrene. Dette kan ofte ta
lang tid.
Vi vil forøvrig anbefale Adopsjonsforums hefte om
Adoptivbarn i barnehage, det gir mange gode tips til
barnehageansatte og foreldre. Det kan skaffes på
www.adopsjonsforum.no

Det vi jobber med å få på plass er:
• Språktest ved 28 måneder og/eller 4 år samt for barn

Adoptivbarnet og familien: hvordan kan
helsestasjons- og skolehelsetjenesten

best møte deres behov?



Tips redaksjonsgruppa i Troms om saker 
du synes er viktig å skrive om i neste utgave av Helsesøstre!

Send en mail til: 
ellinor.beddari@hitos.no
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som er eldre ved ankomst. Her er vi i ferd med å sam-
le informasjon og kunnskap som kan gi anbefalinger
om hva som vil være beste tidspunkt og metode å be-
nytte. Vi tenker at språktesten fortrinnsvis bør utfø-
res av spesialpedagog eller logoped. Mange adoptiv-
barn lærer raskt å snakke norsk, men språkforståelsen
kan ofte være mangelfull.

• Fast kontroll av barnet og foreldresamtale i 2. eller
3.klasse. Innholdet i denne er ikke på plass enda. Tid-
lig pubertetsutvikling, identitet vil være vesentlige
tema.

• Fast samtale med barnet, evt. foreldre i løpet av ung-
domsskoletida. Tema etter behov, men identitet, til-
knytning, sorg/savn av biologisk familie vil være ve-
sentlig. Viktig å oppfordre foreldrene til å ta opp det-
te med barnet/ungdommen gjentatte ganger.

• Egne percentil-skjema for adoptivbarn. Her er vi blant
annet avhengig av sentrale anbefalinger, men har inn-
hentet percentilskjema fra div.land/landområder.
Signalene fra overlege Brandtzæg på Ullevål, er imid-
lertid at det ikke er nødvendig med egne percentiler,
men at man benytter standard percentiler for norske
barn.

• Skriftlig foreldremateriell vedr. kosthold den første ti-

den i Norge, samt hudstell i forhold til mørkhudede
barn skal utarbeides.

• Ved behov benytte familieveileder v. helsestasjonen
til informasjon i barnehager/ til foreldre vedr. aktu-
elle tema (eksempelvis erting/mobbing av adoptiv-
barn).

Disse tilbudene kommer selvsagt i tillegg til det ordi-
nære tilbudet som gis alle barn i helsestasjonen og sko-
lehelsetjenesten.

Konklusjonen vår er at skal helsestasjonen oppfylle in-
tensjonene i den nye forskriften "Om kommunens hel-
sefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-
og skolehelsetjenesten", må vi etablere et tilpasset opp-
legg for adoptivbarn. Selv om adoptivbarna er sterkt
etterlengtet og ønsket, og kommer til familier med stor
kjærlighet, omsorg og motivasjon har mange en "baga-
sje" som kan gi ekstra utfordringer. Vår oppgave må
være å bidra til at disse utfordringene ikke får utvikle
seg til store problemer. Underveis lærer vi selv mye og
får innblikk i andre kulturer og leveforhold. Det kan
være krevende, men er mest spennende, givende og ut-
viklende!



Helsesøstre Nr. 3 – 2004

38

Velkommen til Oslo i 2005

Jubileumskongress
25.–27. mai

Landsgruppe
av Helsesøstre
NORSK SYKEPLEIERFORBUND



Faggruppene  av helsesøstre  i  Oslo  og Akershus
inviterer  til jubileumskongress

på  Holmenkollen  Park  Hotel  Rica
25. – 27. mai 2005

Dette er noen av temaene som vil bli presentert på kongressen.

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
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Onsdag 25. mai                                              
Åpning 
• Helseminister Ansgar Gabrielsen
• NSF  

– Historisk  tilbakeblikk
– Smittevernarbeidet, utfordringer før – 

nå –  i  fremtiden
– Mestring og endring

– Ordføreren inviterer til mottakelse 
i Oslo Rådhus

– Det norske teateret: PIAF

Torsdag 26. mai                                             
• LaHs generalforsamling

– Foredrag:
– Livskvalitet
– Det  flerkulturelle  Norge
– Ungdom og seksualitet
– Selvskading
– Overvektsproblematikken
– Kjønnslemlestelse
– Nettverksmetodikk
– Fedres rolle
– ADHD

• Festmiddag

Fredag 27. mai                                               
• Barneombudet  

– Barn og unge  i  et  folkehelse-
perspektiv

– Fagutvikling og forskning:
– Midia-prosjektet
– Barn  med astma
– Barn av psykisk syke foreldre
– Skilsmissegrupper 
– Fedres betydning for barns helse
– Familiesentraler

– Ledende helsesøsters rolle
– Betydning av praksiserfaring  i  helse-

søsterutdanningen
– Å arbeide  helsefremmende
– Presentasjon av undervisningsopp-

legget  "Livet"

– Fremtidens utfordringer for helsesøstere

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND



Helsesøstre Nr. 3 – 2004

40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er utdannet med hovedfag i pedagogikk,
med fordypning i rådgivning og pedagogisk psykologi.
Han er nå i ferd med å levere sin doktorgrad i utvik-
lingspsykologi. Han er utdannet familieterapeut og
innen kognitiv atferdsmodifikasjon. Har allsidig erfaring
fra flere deler av hjelpeapparatet for barn, unge og fa-
milier, og veileder flere hjelpetjenester i Norge. Han har
skrevet flere fagbøker og artikler. Han er ansatt ved Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I min kliniske praksis har jeg jobbet tett med flere helse-
søstere. Jeg har etter hvert utviklet en høyst privat over-
sikt over ulike typer helsesøstere. Ved enkelte anled-
ninger har jeg lekket den til utvalgte fra standen. Det har
spredt seg. Nå er jeg avkrevd en full redegjørelse, og her
følger typer helsesøstere jeg har møtt på min vei:

Cocker spaniel-søsteren er livligheten selv: spontan,
kreativ, morsom, energisk, og motivert for det meste. Ti-
den kommer til henne, den går ikke – hun får så mye ut
av døgnets timer og ukens dager. Hennes energi får
mange til å føle seg kronisk vinterblek og slapp. Hun ler
godt, sjelden sint eller sur. Raus og deler rundhåndet
med råd, baker kaker til fredagskaffen på kontoret, tar
med stiklinger og avleggere, deler ut bakeoppskrifter og
hjelper til der det trengs et løft. Det forunderlige er hvor-
dan hun alltid lander med bena først uansett bakke-
lengde. Intriger er ikke hennes fag. I stedet er hun alles
venn. Helsesøstere av denne typen er glade i mennesker
og vil gjerne samarbeide og føler seg lite truet av andres
kompetanse. 

Sundhedsplejersken er kostholdsekspertenes spyd-
spiss inn i barns og unges verden. Hun lever virkelig opp
til mottoet: «an apple a day keeps the doctor away». Selv
spiser hun fem grønne hver dag, drikker urtete og kil-
devann. Mens de fleste starter arbeidsdagen med svart
kaffe, har hun dobbelkokt vann. Mellommåltid består av
kålrot, gullerot og eple. Nistepakken består av hjemme-
baket grovbrød og pålegget krydres gjerne med økolo-
giske, hjemmedyrkede urter. Tross all sunnheten er hå-
ret ofte litt tørt, og i mangel på bruk av sminke kan skarpt
vårlys få hennes ansikt til å virke både strengt og gam-
melt. All sunnhet til tross; det virker som om hun ikke
har fått i seg nok saftighet i livet. Hun er stødig i sitt ar-
beid, gir konkrete råd, lite utenomsnakk. Kan derfor vir-
ke litt tilkneppet. Hun gir mange direkte råd, veileder
lite ut fra der bruker er. Hun er etterrettelig innen det so-
matiske, er mindre interessert og blir lett flyktende eller
belærende når det handler om det psykososiale. 

Bæs’morfanget. Hun er rikelig i ett og alt: usedvanlig
høy trivselsvekt, er gjestfri, og snillheten selv, og har
masse av tid og omsorg. Hun er selve urbildet på en be-
stemor som øser av seg selv og er den trygge havnen som
alltid har tid til å ta imot. Hun er der alltid og er imøte-

kommende og snakker rolig og hyggelig med mor og
barn på kontroller, hun er så lett å åpne seg til at man
glemmer å tenke på om det man forteller tilhører hen-
nes bord eller ei. Liten rolle spiller det også; det gjør så
godt å snakke med henne. Hun forholder seg liketil og
upretensiøs til alt og alle, og gleder seg over hver ny ver-
densborger og ser optimistisk på framtiden. Hun ser
mellom fingrene på så mangt, men blir likevel ikke uty-
delig i hvor hun selv står. Hun har selv flere barn og bru-
ker mye tid til barnebarn. De elsker henne. Hun husker
alle som hun har møtt i sin praksis og følger med i lo-
kalpressen og gleder seg over å høre om dem og hvor-
dan det går dem i livet. Du kan gråte mange liter på hen-
nes skuldre og hele tiden ha følelsen av at det er rom for
mange flere litre. Hun sier ikke meget, men lytter på en
klok måte som får deg til å skjønne hva hun vil anbefa-
le deg å gjøre. Og du gjør det. Hun er en forlengelse av
norske Kvinner Sanitetsforening i helsesøstertjensten.

Evidens-søsteren. Et engelskspråklig ord har sneket seg
inn i norsk fagterminologi: evidens. Det kommer fra
engelsk evidence og betegner metoder som er bevist å gi
effekt. Evidens-søsteren er spesiell i sin klan i sin jakt på
engelskspråklige fagartikler. Få kan vise til maken. Sur-
fer på Internett og er en kløpper på det hvor mange hel-
sesøstere er heller keitete. Hun leser og liker å snuse på
forskningsfronten. Øser gjerne av sin kunnskap og for-
søker å skaffe seg posisjon. Faglig er hun meget etter-
rettelig. Påtar seg mange verv og jobber i mange kana-
ler parallelt for å sikre en god helsesøstertjeneste. Hun
«mingler» og «networker» på høyt politisk og byråkra-
tisk plan, elsker å få statsråder til å åpne konferanser og
er den som både henter dem og spiser lunsj med dem på
konferanser hun er med å arrangere. Hun leser stor-
tingsmeldinger og NOU’er. En del av dem er virkelig vi-
sjonære og dyktige i å trekke opp linjer for framtidens
helsesøstertjeneste. Mange helsesøstere av denne støp-
ningen er oppgitte over hvor akterutseilt de opplever
mange av lærerkreftene på høgskolen er, og at de for-
midler mer historie enn det som dreier seg om nå- og
framtid. 
Moulin Rouge er den belevne og hypersosiale helse-
søster. Hun er sist i seng og drikker flest glass rødvin i
løpet av konferansekvelden. Hun har en stor skare hun
er på nikk med. Det er ikke så underlig siden mye av li-
vet leves med å være på kurs og konferanser. Liker å
være der det er bevegelse, stillstand kveler henne. Hun
er lett å komme i prat med, går ikke av veien for en liten
flørt og tar både voer- og nachspiel på hotellrom på strak
arm. Hun liker badebasseng og sauna når hun er på kon-
feranser, hun smetter av gårde på byen når det er min-
dre interessante foredrag. Hun er åpen og gir rikelig.
Hun kan være alt fra en meget dyktig til en heller slett
fagperson på jobb, det er nettopp det som er det beta-
gende med denne typen av helsesøstere; variasjons-
bredden. Hun er den typen som blir kidnappet av sine
venninner på 50-årsdagen, tatt med til København og
gitt en vovet «tattis» på skulder eller ankel som burs-
dagsgave. Det som ikke har sluttet å forundre meg er

Et uhøytidelig forsøk
på en helsesøster-typologi
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hvor pigge og opplagte mange av disse virker dagen
derpå, altså rangel til langt på natt, oppe til frokost og
synes uforskammet funksjonsfriske.

Formynderinden ser sin oppgave å være offentlig opp-
drager og kollektiv refser. Hun er alvorstynget, synes
ungdommen har forfalt og ser rødt når det dreier seg om
piercing, snus, sigaretter, hullete dongeribukser, G-
string som er godt synlig, og utelatelse av vanter og lue
i den kalde vintersno. Hun liker jomfruelig sjenerthet
hos piker, men opplever det bare skuddårsvis i dagens
Norge. Hun liker galanteri og synes det er mer enn leit
at chevaleriet er død. Hun vil ha punktlighet, etterrette-
lighet og autoritetsunderkastelse. Hun kan lett bli bitter
på at egenskaper hun ønsker å framdrive, ikke oppskat-
tes i dag. Hun er nøktern og liker ikke å overøse ansat-
te med gaver ved runde dager eller når de går av med
pensjon, og mener at man ikke skal underkjenne betyd-
ningen av en kortere tale og et godt håndtrykk ved stør-
re anledninger. Hun jobber langt utenom kjernetid, er
den første på jobb og blir der til alt er unnagjort og alle
andre for lengst har gått. Hun blir stresset av tanken på
å la noe arbeid ligge over til neste arbeidsdag. Hun slun-
trer ikke, er aldri til tannlege i arbeidstiden, har aldri
ovale lunsjpauser for å handle på salg, eller bestille feri-
etur hos en turoperatør. Hun liker å avspasere til jul og
sommer for å vaske rundt i huset. Hun gjør ikke noe lett-
vint: å vaske rundt innebærer ikke bare gulv, vegger og
tak, men hele garderoben endevendes, det legges papir
i kjøkkenskap, duker stives. Hun kan henge seg opp i
detaljer på jobb som at det brukes for mye tørkepapir og
ansatte som ikke slukker lyset etter å ha brukt personal-
toalettet. Som liten gutt pleide jeg å tro at slike mennes-
ker tinte opp hvis de fikk et par spiseskjeer frostvæske.
Det tror jeg ikke på i dag, men lysten til å gi dem dette
henger fortsatt i. Det er noe ærverdig og tradisjonsbun-
det med denne typen helsesøstere, som en slags trygg
grunnpilar som oser av reklame for grovbrød, geitost,
17. mai og respekt for forskjell på ørsk og helg. Hun er
ofte fantastisk i håndarbeid, gjerne hekling, nupereller
og strikking av gensere i tradisjonelle norske mønstre.
Hun har et liv utenom jobben: plikten og dyden.

Den kulturelle kan i faglig dyktighet variere, men fel-
les er at hennes interesse for kultur og kunst setter preg
på henne i arbeidshverdagen. Hun kan være alle typer
fra det lidenskapelige kunstforeningsmedlemmet til
den som mer passivt er med i kunstklubb og får et trykk
tildelt hver jul, og er fornøyd med det. Spesielt eksperi-
menterer hun med frisyrer som ofte er asymmetrisk,
gjerne litt harde i snittet og utradisjonelle. Ofte er hun
oppfinnsom i valg av øredobber; som gjerne er av me-
taller som er banket ut og hvor avtrykket etter hamme-
ren vises godt, eller i afrikansk tre og sør-amerikanske
fjær i fargerike varianter. Det er ofte lettere å gi henne en
høyere poengsum for forsøket enn resultatet. Bor hun i
Nord-Trøndelag, har hun ofte vikinginspirerte brosjer
som snurper sammen hennes tovede vest. Fargevalget
på vesten er mose- eller irrgrønt og senneps- eller oker-
gult. Om de har ansiktsfarge til å bære så krevende far-
ger spiller ingen rolle. Enkelte blir derved så bleke og
gustne som om de har kronisk farang. Bor hun i det dis-
triktet, elsker hun også å drikke kaffe av en klumpet kaf-
fekopp som defineres som brukskunst og som er dreid
av en i nabolaget. Er hun bosatt i det sentrale Østlands-
området, er gallerier det viktigste. Hun har en hang til å

bære nette drakter. Holder hun til på Vestlandet, ivrer
hun mest etter kunsthåndtverk, folkemusikk og strik-
ketøy fra Oleana. Interessen for det kulturelle, det kunst-
neriske og estetikk gjør henne generelt åpne for mange
impulser. Hun mener det er synonymt med å være med
i det pulserende livet. Jeg har møtt dem i en rekke fora
hvor de søker å utvide sin kunnskapsmengde og tenke
alternativt. Mange av disse helsesøstrene er derfor lite
fordømmende, har en vid normalitetsforståelse, og tør å
begi seg ut i en bredde av tiltak. 

Percentil-søsteren følger slavisk det hun er opplært til
å gjøre, er autoritetstro og beveger seg sjelden bort fra
det som en gang ble innlært. Hun liker ikke omvelt-
ninger eller nye føringer for tjenesten. Det rutinemessi-
ge trives hun best med. Hun måler hodeomkrets, og re-
gistrerer antall ord i stedet for kommunikasjonsiver og
meddelelseskompetanse hos barn. Hun liker det enkle
og synes lite om å spekulere hva brukeren egentlig for-
søkte å formidle, eller hvordan symptomer kan fortelle
det som ikke kan sies med ord. Hun liker det som gjen-
tar seg og henviser ivrig videre til samarbeidsinstanser
på statlig nivå alt som kan være litt utenom det vante.
Hennes helsesøstersjel er et konsultasjonsorgan som
hun skiller skarpt fra behandling. Det blir trygt for hen-
ne. Hun legger seg flat for enhver kritikk. Den opplever
hun som en bekreftelse på sitt selvbilde av ikke å være
ekspert. Korrigering blir hun svært sår over; det går på
hennes stolthet løs. Frustrasjoner hos brukerne misliker
hun sterkt, og føler ofte at hun personlig må beklage og
unnskylde alt. 

Losjesøsteren er rikt gift, eller av fin avstamning, og
opptatt av status. Det lukter eksklusivt av henne. Hun
har gull og diamanter på fingrene, svært synlig, men
samtidig så diskret det lar seg gjøre selv om det er i mas-
sive formasjoner og ingen pjerter eller billigkjøp gjort i
Syden. Hun går ofte i skjorter i eksklusivt stoff, som fal-
ler fint, ikke krøller og som ikke tilhører noen masse-
produksjon: skjorter med mansjetter, eksklusive pullo-
vere eller dressjakker fra motehus på kontinentet. Da-
gen starter aldtid  med å ta på seg noe som er rent, her
er både stoffer og fargevalg utsøkt og avstemt til hver-
andre. Hun reiser titt med sin mann til utlandet. Mens
han gjør «business», gjør hun «pleasure» i form av
«shopping» og «sightseeing». Denne typen helsesøstere
synes det norske språk blir for fattigslig til å begrepssette
sin hverdag og tyr derfor hyppig til engelske ord (mest
utbredt blant helsesøstere på det sentrale Østlandet).
Hun er ulastelig på håret: konservativt, diskret og ele-
gant på en og samme tid. Neglebåndene er alltid skjøvet
tilbake og danner en jevn kant, hun bruker fransk ma-
nikyr, er slank og framhever sine fine ansiktstrekk med
diskret sminke. Hun går velberegnende og verdig, snak-
ker propert, og kan kunsten å pralere om alt og ingen
ting men fortsatt formidle et inntrykk av å virke intelli-
gent. Hun får med seg teaterpremièrer, og høstens mest
solgte bøker ligger på nattbordet, ulest. Hun har repre-
sentert ved siden av sin mann i mange år og bærer preg
av det i jobben. Hun er profesjonell, men ofte distansert,
men ikke så kald. Besøkene til henne er korte. Man får
absolutt det man har krav på, men heller ikke mer.

Den skuddredde engelske setteren. Du har sikkert hørt
om fuglehunden som faller flatt til marken ved smell og
høye lyder, og ikke reagerer så nervefast som forventet
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av en jakthund. Enkelte helsesøstere kan virke slik ved
første bekjentskap. De har en mild, barnelik stemme.
Kroppsholdningen er ofte litt holdt, tilkneppet og usik-
ker. Hun mener veldig lite og husker ikke så meget når
det passer seg slik. Hun vil være alle til lags og tør ikke
å si så mye i frykt for å støte andre. Hun abdiserer ofte
fra sin faglighet hvis hun føler seg utrygg. Det gjør hun
titt og stadig. Hun kan da vise til at hun må ha en sam-
arbeidsallianse med foreldrene, som om resten av hjel-
peapparatet primært ønsker å krenke foreldre og abso-
lutt tror de kommer lengst med å motarbeide dem. Nei,
det handler om å unngå ubehag, og rasjonalen bak lett-
vinte valg blir alltid klinisk interessant! I samtaler med
andre sitter hun ofte med bena i kors eller planter dem
godt under stolen, hun er aldri trygg nok til å strekke seg
ut i full kroppslengde, legger aldri hendene i folder bak
hodet. I klesveien er hun nett og yndig og har en hang
etter små applikasjoner på skjortekraven, bamser på hvi-
te tennissokker, nette ryggsekker med barnemotiv, nøk-
kelhanken er selvsagt også nusselig. Sitt arbeid utfører
hun etter instruksene, gir lite av seg selv, setter ikke far-
ge på omgivelsene, men lar seg heller ikke i særlig grad
fargelegge av andre. Foreldre forteller ofte at de føler
hun har masse av tid for dem, lytter godt og vil virkelig
forsøke å forstå deres situasjon. De føler at de alltid kan
ta kontakt. Helsesøstere av denne typen liker det forut-
sigbare og er alltid den samme: hvis du har vært i prak-
sis hos henne som student for 20 år siden, så er hun også
i dag veldig lik seg selv. Bortsett fra årene som har satt
sine spor, er framtoningen ofte den samme; også hårs-
veisen, måten å ordlegge seg på og uvanene.

Den praktiske setter funksjonalitet foran det estetiske.
Hun går i ankelstrømper når hun har bukse på, kne-
strømper når hun bruker skjørt, og glemmer å tenke på
at selv om det holder når du ser deg selv forfra i speil,
så blir det ikke alltid like elegant sett bakfra hvis det er
splitt på skjørtet. Hun sitter ofte med bred benstilling,
det er ofte noe karslig over henne. Hun liker helsesko
med gummiknotter for å øke blodsirkulasjonen, kler seg
praktisk uten noe dilletanteri eller overdådighet. Om
vinteren benytter hun brodder for å unngå lårhals-
brudd. Hun er på jobb for å utføre et stykke arbeid, være
effektiv og har ikke tenkt å være en fryd for andres øyne.
Hun jobber jevnt og er ofte seig og får gjort unna mye i
løpet av en dag. Hun klager ikke så ofte over hvor stres-
sede arbeidsdagene er eller hvor mange konsultasjoner
hun har hatt. Hun tåler en trøkk og blir ikke så lett stres-

set. Med sitt velsmurte maskineri virker det som om hun
lever godt i sin egen krets i solsystemet. 

Spesialspesialisten har en sterk faglig orientering med
stor respekt for kunnskap og et ønske og en sterk trang
til å hele tiden være i utvikling for å bli klokere og dyk-
tigere i fagutøvelsen. Hun har en rekke vekttallsgivende
videreutdanninger, er på etterutdanningskurs og møter
både stor beundring og noe misunnelse fra kollegaer
som føler de burde, men ikke klarer, eller som bare vil
bli like omtalt og respektert, men ikke har samme tyng-
de. Også i dette lauget finnes de som helst vil ta inner-
svingen og komme lett til det. Spesialspesialisten er im-
ponerende interessert i å tilegne seg nye perspektiver,
og er ofte raus med å dele av sin kunnskap uten å pre-
sentere den som sugd fra eget bryst. Hun er ofte nys-
gjerrig på kollegaers tenkning og erfaring, og blir på den
måten ofte en inspirator i fagmiljøet og fungerer som et
positivt lim som holder grupper sammen. Jeg pleier å gå
rundt i auditoriene når jeg har kurs, og ser at denne type
helsesøstere ofte har sirlig håndskrift, skriver på begge
sider av papiret og har sans for marger og understre-
kinger gjort med linjal og slett ikke med frihånd! Ark
som er skrevet ferdig plasseres umiddelbart i en liten
ringperm for å beskytte det mot flekker og krølling. På
kursdager så bringer hun med seg appelsin og nektarin,
våtserviett og tørkepapir, og holder på den måten ryd-
dighet på bordet og blodsukkeret på et høyt nivå slik at
de kan absorbere alt som foreleseren kvitrer med; både
kakling og gullegg.

Samuraien er tøffingen i lauget. Hun takler ungdommer
på skråplanet, lar seg ikke ta innersvingen på av mani-
pulerende, borderline-fungerende ungdom. Trusler
preller av. Hun tør å ta opp kampen med fagpersoner
som mener seg mer intelligent og faglige enn helsesøs-
tere, eksempelvis leger og psykologer. Hun er direkte i
tonen, kaller en spade for en spade. Er ikke det grann
blyg i prevensjonsundervisning i ungdomsskolen, bru-
ker ikke forfinede begreper, men snakker ungdommens
språk. Innimellom så virker det mer som om seksual-
undervisningen kun handler om motorikk og kropps-
væsker, kjønnssykdommer og uønskede svangerskap.
Tøffe kvinner er ikke alltid så flinke til å få frem at sek-
sualitet også handler om lekenhet, begjær og det å gi seg
hen. Hun vitner gjerne i Fylkesnemnda for sosiale saker
og viser ofte et godt klinisk blikk. Hun er autoritet og li-
keverdig på en og samme tid. Søker råd hos kollegaer
og andre faggrupper, men beslutter meget selvstendig
hva hun selv skal mene etter å ha sanket råd. Hun tør å
gå utradisjonelle veier, men har ikke alltid så sterk støt-
te hos andre helsesøstere. Hun hører til andre mer enn
lauget.

Måtte denne lettsindige gjennomgangen av mitt skråblikk på uli-
ke typer helsesøstere virke berikende og ikke støtende. I mine fem-
ten år som kliniker har jeg møtt mange helsesøstere og de har vært
viktige i både min egen utvikling og i samarbeid for brukernes bes-
te. Til tross for at jeg har møtt stor variasjonsbredde i lauget, er jeg
nok temmelig sikker på at det er mange typer jeg ennå ikke har møtt.
Det blir spennende! Jeg gleder meg! Og så håper jeg inderlig at
denne artikkelen bidrar til en bestøvning av den rikholdige norske
helsesøsterflora og opprettholdelse av artsmangfoldet i lauget!

Dette var en forsmak på hva dere vil få høre mer om
«live» på jubileumskongressen i mai 2005.
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Rådgiver Mette Sagbakken, Sosial- og helse-
direktoratet, avd. tobakk
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Røyking gjenstår som en av risikofaktorene assosiert
med lav fødselsvekt (<2500g), for tidlig fødsel (<32 uker)
og perinatal død, som det er mulig å forebygge. Det er
dette faktum som gjør det til et viktig helsespørsmål i
svangerskapsomsorgen. I tillegg viser forskning at ek-
sponering for passiv røyk, også etter fødsel, utsetter
barn for betydelig helserisiko. Studier fra Norden viser
at svært mange småbarnsforeldre ikke er klar over hvil-
ken helserisiko passiv røyking innebærer. Siden majo-
riteten av kvinner som slutter å røyke under svanger-
skapet begynner å røyke igjen etter avsluttet svanger-
skap, representerer dette en stor tilleggsutfordring. En
annen dimensjon i dette bildet er de potensielt langsik-
tige og varige helseeffekter som tidlig eksponering for
tobakksrøyk kan medføre. Er det slik at barn, som et re-
sultat av eksponering for en rekke risikofaktorer, kan få
dårligere utviklingsmuligheter helt fra starten av? I så
fall, hvordan kan dette forebygges og hvilken rolle har
helsepersonnel i dette arbeidet?   

Denne artikkelen gir en oversikt over helseskader foster
og barn risikerer ved jevnlig tobakkseksponering. I nes-
te utgave av fagbladet vil en ny artikkel drøfte potensi-
elle langsiktige konsekvenser av tidlig eksponering for
ulike risikofaktorer, samt hvordan dette kan medføre so-
sial ulikhet i helse. Den neste artikkelen presenterer også
konkrete strategier og verktøy som er under utarbeiding
for å imøtekomme noen av de skisserte problemstilling-
ene. 

1.0 Bakgrunn
Norge har lenge vært i verdenstoppen når det gjelder
røyking blant gravide kvinner, men i løpet av de siste ti
årene har prosentandelen av gravide som røyker gått
ned fra rundt 40 prosent til rundt 20 prosent. Tall fra me-
disinsk fødselsregister for 2002 viser en nedgang til hen-
holdsvis 18.0 prosent ved svangerskapets begynnelse
(første kontroll), og 12 prosent ved svangerskapets slutt
(Medisinsk fødselsregister 2002). Det er en gledelig ut-
vikling at stadig flere norske kvinner ser ut til å slutte å
røyke i forbindelse med graviditet. Det er likevel en stor
utfordring at nesten hver femte gravide kvinne fremde-
les røyker. Det er likeledes en stor utfordring at svært
mange gjenopptar røykingen etter svangerskapet, rundt
70 prosent på internasjonalt nivå (DiClemente 2000). 

1.1 Eksponering og helseutfall hos foster og det
nyfødte barn
Hvis mor røyker vil fosteret bli eksponert for tobakks-
produkter på samme nivå som den som røyker aktivt.
Tobakksprodukter som krysser placenta medfører al-
vorlige konsekvenser, og spontanabort, svangerskap

utenfor livmoren og svekket placentafunksjon er noen
av de skadene som direkte assosieres med røyking i
svangerskap (Le Souëf 2000). Røyking i svangerskap re-
presenterer en signifikant risikofaktor for lav fødsels-
vekt og for tidlig fødsel. Det er antatt at røyking i svang-
erskapet forårsaker 15 prosent av alle premature føds-
ler, 20-30 prosent av alle tilfeller av barn med lav fød-
selsvekt, og rundt 150 prosent økning i perinatal syk-
dom (Messecar 2001; Andres et.al 2000). Røyking i
svangerskapet er videre assosiert med økt risiko for
dødfødsel og krybbedød (Cnattingius et.al 2002; Wis-
borg et.al 2001). 

1.1.2 Lungefunksjon og luftveislidelser
Forskningslitteratur viser at røyking under svangerskap
er sterkt assosiert med barns helse ved å forårsake re-
dusert vekst av lungene, øke risikoen for luftveisinfek-
sjoner, luftveissymptomer som piping og hvesing, samt
forverre astmasymptomer. De fleste kvinner som røyker
under svangerskapet forsetter å røyke etter fødselen, og
det har derfor vært vanskelig å uavhengig studere ef-
fekten av tobakkseksponering in utero og postnatal ek-
sponering. Flere studier har forsøkt å differensiere
mellom eksponering under graviditet og etter fødsel. I
en undersøkelse i Oslo fant man at nyfødte barn av mø-
dre som hadde røyket i svangerskapet hadde redusert
lungefunksjon allerede etter 2-4 levedøgn (Carlsen et.al
1997). Funnet er senere bekreftet i en engelsk undersø-
kelse, hvor man hos prematurt fødte barn kunne påvise
redusert lungefunksjon, bekreftet helt ned til 33. svang-
erskapsuke (Hoo et.al 1998). 

In utero eksponering er også i økende grad assosiert
med vedvarende redusert lungefunksjon (Carlsen et.al
1997; Cook et.al 1998). Den mangelfulle utvikling obser-
vert ved fødsel ser ut til å kunne vare helt frem til vok-
sen alder, sett i forhold til målinger assosiert med økt
luftveismotstand. De biologiske mekanismene bak re-
dusert lungefunksjon er ikke klarlagt. Det er antatt at de
små defektene som er påvist fra in utero eksponering re-
flekterer skader inntruffet under et kritisk punkt i ut-
viklingen. Disse skadene kan permanent ha forandret
strukturen eller lungens immunologiske funksjon (Cook
et.al 1998). Effekten kan også bli mediert gjennom den
økende forekomsten av perinatale respirasjonsproble-
mer eller tidlig infeksjon, assosiert med tobakksekspo-
nering in utero (Gilliland 2000). 

Redusert  lungefunksjon i spedbarnsalder disponerer
for senere residiverende obstruktive episoder i barnets
første leveår. Særlig utsatt er de barna som også blir ek-
sponert for passiv røyking etter fødsel (Lodrup 2001). Et
eksempel på luftveisinfeksjoner av betydning er bron-
kiolitt (ofte forårsaket av RS virus), en av hovedårsake-
ne til sykehusinnleggelse av barn i Norge. I tillegg til det
akutte sykdomsforløpet utvikler en stor andel av sped-
barn innlagt for bronkiolitt, residiverende obstruktive
episoder og astma senere i barndommen (Carlsen 2001).   

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



1.1.3 Psykososial utvikling
Røyking under svangerskapet kan gi utslag i forsinket
eller dårligere psykososial utvikling hos barn. Det er på-
vist direkte sammenheng mellom lav fødselsvekt og at-
ferdsproblemer. Hvordan de ulike stoffene i tobakken
påvirker fosteret, og hvilke av de 4000 helseskadelige
stoffene i tobakken som kan gi direkte skader, har vært
ukjent. Nikotin har i forsøk med rotter vist seg å virke
hemmende på dannelsen av DNA i hjernen. Nikotin sy-
nes å skade utviklingen delvis ved en direkte påvirkning
av celledelingen, og man antar at dette også kan gjelde
fostre (WHO 1999; Yolton 2002).  

1.2 Barn og passiv røyking etter fødsel
Ved passiv røyking utsettes barnet hovedsakelig for "si-
destrømsrøyk", det vil si den delen av tobakksrøyken
som hele tiden siver ut fra sigaretten. Sidestrømsrøyken
dannes ved lavere temperatur enn hovedstrømsrøyken
og konsentrasjonen av noen av de mest helseskadelige
stoffene finnes i denne delen av røyken. I sidestrøms-
røyken er det for eksempel langt større konsentrasjon av
de kreftfremkallende stoffene benzen og nitrosodimety-
lamin (Sanner og Dybing 1996).   

Barn er spesielt utsatt for helseskadelige effekter av to-
bakksrøyk i omgivelsene. Dette har flere årsaker. Barn
puster raskere og får på denne måten i seg mye to-
bakksrøyk. Nivået av eksponering som barn utsettes for
når det røykes i hjemmet vil dessuten, i forhold til
kroppsvekten, være relativt større enn de mengdene
voksne får i seg ved passiv røyking. De nedre luftveiene
har relativt sett spesielt små dimensjoner hos de minste
barna. En liten reduksjon i tverrsnittet i de nedre luft-
veiene vil derfor lett kunne gi pusteproblemer. (Sanner
og Dybing 1996).

1.2.1 Passiv røyking og luftveislidelser
Ulike studier viser at barn som kommer fra hjem hvor
en eller begge foreldrene røyker inne, har økt risiko for
utvikling av luftveissymptomer som tetthet og piping i
brystet, samt akutte luftveissykdommer som bronkitt,
bronkiolitt, lungebetennelse og mellomørebetennelse
(Strachan et.al 1997; Cook et.al 1999; Le Souëf 2000). 

Væskende mellomørebetennelse er den hyppigste årsa-
ken til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel hos barn.
Det er anslått at 10-36 prosent av alle tilfeller av mellom-
ørebetennelse hos barn kan settes i sammenheng med
eksponering for passiv røyking i hjemmet (Strachan et.al
1989). Da bronkiolitt er en av de hyppigste årsakene til
sykehusinnleggelser blant små barn, anses passiv røy-
king indirekte å forårsake mange sykehusinnleggelser.
En meta-analyse fra 1999 viser at passiv røyk øker risi-
koen for sykehusinnleggelse, forårsaket av nedre luft-
veisinfeksjoner i spedbarnsalder og tidlig barndom,
med odds ratio=1.93 (95% CI 1.66-2.25) (Li et.al 1999). 

Risikoen for lungesymptomer øker hvis det er mor som
røyker, sammenlignet med risikoen når kun far røyker.
Dette kan sees i sammenheng med studier som viser at
barn under to år representerer den aldersgruppen som
er mest utsatt for akutte luftveisymptomer ved passiv
røyking. Denne gruppen tilbringer mer tid sammen med
foreldrene, og hvis den som er hjemme med barnet røy-
ker, blir risikoen ytterligere forhøyet (Li et.al 1999). 

1.2.1.1 Obstruktive luftveissymptomer og astma 
En oppsummeringsstudie, publisert i Thorax i 1997-
1999, konkluderer med at det er en assosiert sammen-
heng mellom foreldres røyking i hjemmet og økt fore-
komst av astma og øvrige luftveissymptomer hos barn i
skolealder (Cook et.al 1999). Risikoen øker hvis barnet
er eksponert for to eller flere som røyker (RR=1.75, 95%
CI 1.33-2.30) (Gilliland et.al 2003). Barn med astma har
betraktelig økt risiko for luftveissykdommer ved ekspo-
nering for passiv røyk i hjemmet av en (RR=2.35, 95% CI
1.49-3.71) eller to/flere som røyker (RR=4.45, 95% CI
2.80-7.07), sammenlignet med ueksponerte barn uten
astma (Gilliland et.al 2003).

1.2.2 Allergi
Tidligere har man antatt at eksponering for passiv røy-
king har disponert for utvikling av allergi. En nyere sys-
tematisk gjennomgang av 36 studier, som omhandlet ef-
fekten av foreldres røyking på immunglobulin (IgE) ni-
vået, allergihudtester, allergisk rhinitis og eksem blant
barn, konkluderte med at ingen av de senere større
undersøkelsene har klart å bekrefte funn i studier som
tidligere har vist slik sammenheng. Det er derfor ikke
sannsynlig at passiv røyking, hverken under graviditet
eller etter fødselen, øker risikoen for allergisk sensiti-
vitet hos barn (Strachan og Cook 1998).

1.3 Forhøyet risiko for sykdommer senere i livet 
Mange av de nevnte risikofaktorene er relativt lett for-
høyet. Mange vil hevde at det kun er marginale økning-
er i risikoer som i utgangspunktet er lave, og at den re-
elle risiko for sykdom vil være relativt lav. Det som er
viktig å ta i betraktning er at mange risikoer er forhøy-
et. Flere av risikoene henger sammen, og svekket helse
på grunn av eksponering for en risiko, kan medføre dis-
posisjoner som fører til økt sensitivitet for andre risiko-
faktorer. Røyking i svangerskap kan for eksempel føre
til redusert lungefunksjon, noe som disponerer for gjen-
tatte luftveisinfeksjoner. Gjentatte luftveisinfeksjoner
(som bronkiolitt) gir økt risiko for astma og andre ob-
struktive lidelser senere i livet. Risikoen for sykdom og
symptomforverring forsterkes ved eksponering for pas-
siv røyking. 

Eksponering for tobakksrøyk under svangerskapet er
også assosiert med vedvarende redusert lungefunksjon
(Carlsen et.al 1997; Cook et.al 1998). Skadene i utvik-
lingen kan permanent ha forandret lungens struktur el-
ler immunologiske funksjon. Lungevolumet hos barn av
røykende mødre er ofte mindre, og studier dokumente-
rer funn som tyder på at lungevolumet forblir mindre.
Hvis lungevolumet forblir mindre, og barn av røykende
mødre selv begynner å røyke, vil f.eks risikoen for å ut-
vikle kronisk obstruktive luftveislidelser (KOLS) være
større enn normalt hos en som røyker (Upton et.al 2004;
Radon et.al 2002). 

Studier antyder også at eksponering for passiv røyking
i oppvekst øker risikoen for hjerte- og karsydommer og
kreft senere i livet (WHO 1999; Sanner et.al 1996). Pas-
siv røyking kan føre til en forandring i blodets fettsam-
mensetning og blodplateaktiviteten. Passiv røyking kan
forandre de endotele cellene i blodkarene, og slike ska-
der er blitt registrert allerede i løpet av barns 10 første
leveår. Eksponering over perioder på mer enn 10 år er i

Helsesøstre Nr. 3 – 2004

45



Helsesøstre Nr. 3 – 2004

46

enkeltstudier funnet å forandre intima/media forholdet
ved å øke tykkelsen av karveggen (Haustein 2000). 

Et studie har belyst en side av dette forholdet nærmere.
Studiet fant at passiv røyking reduserer mengden anti-
oxidanter, som beskytter cellene fra skader av såkalte
frie syreradikaler. Frie syreradikaler kan blant annet
skade cellene i den tynne hinnen (endotelet), som kler
karrenes innside. Denne hinnen har som funksjon å ut-
vide eller dra sammen blodkarrene i en stadig tilpassing
til blodstrømmen. Hvis den skades, stivner blodkar-
renes vegger. Disse forandringene vil kunne være første
steg i en prosess som leder til åreforkalkning og økt ri-
siko for hjerte- og karsykdom (Alberg et.al 2000). Ned-
bryting av antioxsidanter kan også øke risikoen for kreft.
Det er i utgangspunktet antatt at risikoen for utvikling
av kreft øker, jo tidligere man utsettes for kreftfremkal-
lende stoffer (Sanner og Dybing 1996).  

Mange studier viser dessuten at langt flere barn av røy-
kende foreldre selv begynner å røyke, sammenlignet
med de som vokser opp med ikke-røykende foreldre
(Larsson et.al 2001; Aarø 1997; Distefan et.al 1998).
Fysiologiske disposisjoner (som redusert lungefunk-
sjon) påført i fostertid og oppvekst, i sampill med visse
sosialiserings-mønstre, vil totalt sett gjøre barn av røy-
kende foreldre mer utsatt for helserisiko enn man ville
anta ved å studere enkeltrisikoene hver for seg.   

1.4 Studier som belyser helsepersonels og for-
eldres kunnskapsnivå, atferd og informasjon 
Studier som belyser foreldres og helsepersonels kunn-
skapsnivå og informasjon om passiv røyking (etter fød-
sel) antyder både at helseskadene er undervurdert og at
temaet anses som ubehagelig å ta opp. En nordisk stu-
die fra 2001, av 5500 randomiserte hushold i Norden
(barn< 3 år), viser at relativt få foreldre er klar over i hvil-

ken utstrekning passiv røyking skader deres barns
helse. Et annet interessant funn var at 50 % av foreldrene
som røykte ikke var bevisst at egen røyking økte sjansen
for at deres barn begynte å røyke (Helgason 2001). 

I en norsk studie fra 1998 sier 7 av 10 småbarnsforeldre
som røyker at de aldri har mottatt informasjon om pas-
siv røyking fra helsestasjonen i forbindelse med helse-
kontroll av barnet (Lund 1998). Disse tallene ble lagt til
grunn for et senere studie. Dette studiet fokuserte på et
representativt utvalg av (1050) leger i allmennpraksis,
overjordmødre ved 77 av landets barselavdelinger, 492
ledende helsesøstere og personell ved 1024 helsestasjo-
ner. De ulike yrkesgruppene ble sendt et spørreskjema
om sin praksis vedrørende passiv røyking og barn. Kon-
klusjonene viser blant annet at det er først når barnet vi-
ser symptomer på eksponering for tobakksrøyk (som
astma, bronkitt, mellomørebetennelse) at helsepersonell
tar opp passiv røyking rutinemessig. Helsepersonell ut-
nytter kun i moderat grad den mulighet de har til å mo-
tivere foreldre til å skape et røykfritt innemiljø for små-
barn, selv i en sitasjon hvor studier viser at foreldre er
lette å motivere (på helsestasjonen/hos legen med små
barn). Helsepersonell ser det som sin oppgave å snakke
med foreldrene om passiv røyking, men sammenlignet
med andre emner som tas opp er passiv røyking blant
de temaer med lavest prioritet. Barrierer som hyppig ble
nevnt i studiet var følelsen av ubehag ved å ta opp em-
net, og det at helsepersonell ikke vet hvordan de skal
snakke med foreldrene. Et klart flertall erfarer likevel
positive erfaringer når de samtaler med foreldre om må-
ter å forhindre at barn puster inn tobakksrøyk. Studiet
konkluderer med et at det er behov for å tilføre helse-
personell kompetanse i samtaleteknikk og kunnskap på
dette området (Lund m.fl.2000).
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sammen med geitene sine. De
har funnet ut at melka ikke
lenger er så sunn.

Runa 8 år.

I gamle dager brukte de 
foldeskjørt. Nå er det gått av
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Astrid Grydeland Ersvik, sjefhelsesøster 
i Kristiansund kommune/nestleder i LaH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LaH har i sin handlingsplan for 2004, et tiltak under må-
let "Et godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv",
som sier at alle helsesøstre tilbys veiledning.

Ut fra egne erfaringer og innspill fra ulike kolleger, vet
vi i styret i LaH at det ofte er vanskelig å få etablert per-
manente veiledningsordninger. Dette kan skyldes
mangel på penger, mangel på opplevd tid, mangel på
kompetente veiledere, og mangel på vilje til å prioritere
veiledning – både blant ledelsen og de ansatte.
Jeg vil i denne artikkelen forsøke å gi en kort innføring
i veiledningsbegrepet. Jeg vil også dele noen erfaringer
om hvordan et veiledningstilbud kan etableres. 
Min bakgrunn for å skrive om dette, er 16 års erfaring
som helsesøster, de siste fire årene som sjefhelsesøster
og min videreutdanning i Veilednings- og konsulta-
sjonsmetodikk. Jeg driver i dag en veiledningsgruppe
samt individuell veiledning på egen arbeidsplass.

Hva er veiledning?
Det er mange definisjoner på veiledning. For meg er dis-
se tre beskrivende og oppklarende:

Veiledning er en maktfri og deltagerstyrt samtale over
tid, hvor enkeltsaker fra yrkesarenaen blir reflektert på
en slik måte at de kan forstås i lys av minst to relasjoner.
Målet med veiledning er å utvikle helhetsperspektiv på
egen virksomhet og dermed øke kvaliteten i arbeidet
med målpersonene. (Liv Gjems 1995)

Veiledningens oppgave: Å hjelpe den enkelte til å trek-
ke forbindelseslinjene mellom verdier, teoretisk kunn-
skap og egne erfaringer til den praktiske hverdagen,
ikke i sin alminnelighet, men i tilknytning til den enkel-
tes tenkning om og handling i en konkret situasjon.
(Lauvås og Handal 1999)

Veiledning er en systematisk faglig og personlig læ-
ringsprosess hvor kunnskap, erfaring, visdom og klok-
het er hjelpemidler til reflektert erkjennelse. I denne
anerkjennende dialogen mellom veileder og veiled-
ningskandidat legges grunnlaget for å innfri kandida-
tens ønske om å få flere og bedre handlingsalternativ i
sin praksis. (Teslo 2000)

Veiledning handler altså om helhetsperspektiv, dialog,
refleksjon, læring og å få flere handlingsalternativ. Sagt
med andre ord; gjennom samtale med andre og egen
ettertanke, skal vi kunne se oss selv som en del av en hel-
het og lære nye og andre måter å utføre vår jobb på.
Det handler om gjennom veiledning å finne den "for-
skjellen som gjør en forskjell". Kanskje en litt annen måte
å se en kollega eller en sliten mor på, en litt annen måte
å si ting på, en litt annen måte å samhandle på. Av og til
kan veiledning også føre til større endringer. Det kan
være at vi oppdager at den måten vi "alltid" har gjort ting

på, slett ikke fører fram og krever endring. Veiledning
er nettopp endringsarbeid!

Kort om systemteori
Den veiledningsmodellen jeg benytter, baserer seg på en
systemteoretisk forståelse av hvordan kompetanseut-
vikling skjer.
Det finnes en rekke systemteorier, og den jeg i hovedsak
er utdannet etter kalles sosialkonstruktivisme. Jeg vil
her dele noen tanker og ideer om dette med dere. Tek-
sten er i hovedsak hentet fra Liv Gjems’ bok "Veiledning
i profesjonsgrupper" samt fra forelesninger.

Systemteori retter oppmerksomheten mot relasjoner
mellom mennesker.
Systemteori er et tverrfaglig felt, og tankegodset finner
vi igjen både innenfor samfunnsteori, utviklingsøkolo-
gi, familieterapi og organisasjonsteori.
Når systemteori brukes i fag som omhandler mellom-
menneskelige forhold, vil begrepet system betegne en
gruppe mennesker som lever eller arbeider sammen
over tid.
De sosiale systemene består av deler. Delene er men-
nesker som samhandler og står i relasjon til hverandre
og påvirker hverandre gjensidig.
Relasjonen mellom menneskene i systemet holder sys-
temet sammen. Samhandling mellom menneskene, kva-
liteten på kommunikasjonen mellom dem, handlinger
som gir seg til kjenne gjennom rutiner og tradisjoner,
driver systemet framover og vedlikeholder det.

Et system har to former for styring; indre og ytre styring.
Indre styring skjer i form av handlinger og samhandling
mellom mennesker i systemet.
Ytre styring handler om at systemet tilpasser seg omgi-
velsene, og at omgivelsene tilpasser seg systemet.
Et av de grunnleggende utgangspunktene i systemteori
er at alt henger sammen og påvirker hverandre gjensi-
dig.  En persons adferd eller handlinger må alltid forstås
i lys av hva de andre menneskene i systemet gjør, og den
sammenheng (kontekst) det inngår i.
Adferden til alle menneskene i et sosialt system vil i fel-
lesskap skape systemets helhet.
Sosiale systemer må forstås og behandles ut fra et hel-
hetsperspektiv.
Et system blir alltid noe mer enn summen av enkeltde-
ler (jfr. en haug noter er noe mer enn nettopp det – det
er et musikkstykke!).
Systemteorien – og sosialkonstruktivismen - har et her-
og nå –perspektiv, og er ikke opptatt av å lete etter "hvor-
for".

Sosialkonstruktivismen går i svært korte trekk ut på at
enhver skaper (konstruerer) sin egen virkelighet, i et so-
sialt system/samspill. Det finnes ikke en virkelighet,
som utgjør fasit. Hver enkelts virkelighet er like verdi-
full. Man konstruerer sin virkelighet slik at den er "til å
leve med".
Overført til veiledning innebærer dette at man i en vei-
ledningsgruppe er likeverdige, og at gruppen er delta-
kerstyrt. Gruppemedlemmene har ulik, men likeverdig
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faglig kunnskap og erfaring. Veileder har spesiell kom-
petanse på veiledning, som hun bør dele med gruppens
medlemmer (veilander).

Språket er også sentralt, i veiledning som i vår praksis-
hverdag. "Språk skaper virkelighet", og uten språk kan
ikke relasjoner bygges eller utvikling skje.
Hvordan man spør, hvordan man ordlegger seg har be-
tydning. Likeledes det kroppslige (analoge) språket
kontra det rent verbale (digitale); alt virker inn på den
enkelte og det systemet man er en del av.

Den praktiske tilretteleggingen og gjennom-
føringen
Primært kreves det en nysgjerrighet på og en vilje til å
igangsette veiledning, både blant de ansatte og ledelsen. 

Veilederen
Man må ha tilgang på personer med veiledningskom-
petanse, enten innenfor egen faggruppe eller hente inn
eksterne veiledere. Skal man benytte ekstern veileder,
må den økonomiske siden være avklart med ledelsen.
Det er ingen forutsetning at den som skal veilede helse-
søstre selv er helsesøster. Det kan være like spennende
og nyttig å få en veileder med en annen fagbakgrunn.
Imidlertid tror jeg at mange helsesøstre hadde hatt stor
nytte av en veiledningsutdanning og å praktisert vei-
ledning. Veiledningsteori inneholder så vesentlige ele-
menter til bruk i det daglige møtet med våre brukere, at
jeg mener at veiledning i langt større grad burde vært
tatt inn i vår utdanning!

Hos oss har vi tre ansatte med formell veiledningskom-
petanse. To av oss ønsket å være veiledere. Vi har delt
fagpersonalet i to grupper; en barnegruppe og en ung-
domsgruppe.
Som leder, burde jeg etter de fleste veiledningsanbefa-
linger ikke vært veileder for egne ansatte. Det er lett å
blande roller, både for veileder og de som veiledes. Vi
har imidlertid valgt å prøve dette, for i det hele tatt å få
etablert et veiledningstilbud. For øvrig har kommunen
formelt lagt veiledningsansvar til min stilling. Dette kre-
ver imidlertid høy grad av bevissthet fra min side som
veileder. Saker som tas opp i veiledningsgruppa, skal al-
dri tas opp i andre sammenhenger med mindre det er
enighet om det i gruppa. Det er flere sider ved dette som
er viktig å ha i mente, men som det fører for langt å skri-
ve om her.

Vi må vite hva vi vil med veiledningen. 
Er det ledelsen som ønsker veiledning for å få innblikk
i personalets holdninger/arbeid, eller utelukkende som
et effektiviseringstiltak? Er det personalkonflikter man
ønsker ryddet opp i? Er det de ansatte som ønsker vei-
ledning for faglig og personlig vekst, og har støtte for
dette hos ledelsen?
I det første tilfellet, bør veileder takke høflig nei! I det
andre, må veileder klargjøre at løsning av personalkon-
flikter kan komme som et resultat av veiledningen, men
at man primært vil arbeide med et bredere fokus. I det
tredje tilfellet, har man et godt utgangspunkt for å star-
te!
Man må også avklare om veiledningen skal tilbys alle,
eller kun egen faggruppe. Hos oss har vi involvert alle;
helsesøstre, jordmor, familieveileder og helsestasjonsas-
sistenter.

Individuelt eller i gruppe?
Dette må den enkelte arbeidsplass avgjøre. Jeg mener
imidlertid at man får best utbytte av veiledning i grup-
pe (jfr. systemteorien). Har man av en eller annen grunn
ansatte som ikke ønsker gruppeveiledning, bør man for-
søke å gi et individuelt veiledningstilbud til disse, paral-
lelt med gruppeveiledningen til de øvrige.

Vi må rydde tid og rom. 
Hos oss har vi personal-/fagmøte  2 timer en gang
pr.uke. Vi hadde ikke rom for å legge inn mer møteak-
tivitet, og valgte derfor å avse et personalmøte pr.må-
ned til veiledning, dvs. 2 timer hver 4.uke. Dette er et mi-
nimum, og vi har erfart at det hadde vært bedre å ha vei-
ledning oftere. Av og til må man imidlertid kompro-
misse for i det hele tatt å få til et tilbud.
Vi setter av en halv time før og en halv time etter hver
samling til egenrefleksjon. Dette er viktig, for å finne ro
før man møtes og for å tvinge seg selv til å tenke over
samlingen i etterkant. Helsesøstre er veldig flinke til å
"svitsje" over, og raskt gå inn i en annen oppgave enn
den vi nettopp kom fra. Det kan være nødvendig å tving-
es til å sitte ned og tenke over egen praksishverdag og
vårt teorigrunnlag!
Videre må man ha et langt tidsperspektiv på veiledning.
En veiledningsgruppe bør gå over minimum et år, gjer-
ne lengre.
Man bør søke å finne et godt rom hvor man kan være
uforstyrret. Her skal ikke inngående telefoner komme,
eller folk banke på døren. Deltakerne må møte presis,
det handler om respekt for hverandres tid. Det bør være
strenge regler for fravær, og disse må gruppa utarbeide
i felleskap. 

Veiledningen
(eller: hvis du vet hvor du skal, har du vært der før).
Når alt det som er nevnt foran er på plass, kan veiled-
ningen starte! Konkret hvordan veiledningen skal
gjennomføres, hører ikke hjemme i denne artikkelen. En
veiledningsgruppe skal imidlertid være
• et trygt sted
• et sted for vekst og utvikling
• et sted hvor man tør å la seg utfordre
• et sted med døren åpen for andres virkelighet
• et sted hvor man kan "klatre opp på glasstaket" og 

se ned/inn på egen virksomhet

Ansvar for egen læring er et vesentlig poeng i all vei-
ledning. I veiledning skal alle få komme til orde, man
skal lytte aktivt til hverandre og gjensidig anerkjenne,
støtte, bekrefte og utfordre hverandre.
Hver enkelt skal ta på alvor at man har noe å bidra med.
Veiledningen skal gi tid til ettertanke, og være et "pus-
tehull" i en travel hverdag. I veiledning er det lov til å ta
feil og til å dumme seg ut. Det skal være rom for for-
skjellighet, det er nettopp den som gir vekst!

Avslutningsvis
Hver enkelt helsesøster har et ansvar for å etterspørre
veiledningstilbud på sin arbeidsplass. Hver enkelt le-
dende helsesøster/fagleder har et ansvar for å videre-
formidle slike etterspørsler, og aktivt arbeide for å eta-
blere lokale veiledningstilbud.
Veiledning er ikke det ene svaret på faglige utfordring-
er, men kan være et vesentlig bidrag for et bedre faglig
miljø og bedrede arbeidsforhold.
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Endringer i folketrygdloven har ført til at refu-
sjonsordningen til helsestasjon for ungdom er
fjernet. Det kan bety at mange kommuner nå
må sette kroken på døra for dette viktige og
forskriftsfestede helsetilbudet for ungdom. Fi-
nansieringssystemer som sikrer videre drift
må på plass!

Helsestasjon for ungdom er et godt etablert og mye
brukt lavterskeltilbud med stor grad av brukertilfreds-
het. Både i Stortingsmelding 16, 2002-2003 (Resept for et
sunnere Norge) og i regjeringens Strategiplan for barn
og unges psykiske helse er helsestasjon for ungdom løf-
tet frem som sentral arena. Derfor er det meget beklage-
lig dersom ikke virksomhetene sikres forutsigbar finan-
siering.

Hva har skjedd?
Ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdlova (refusjon for
svangerskapskontroll utført av jordmor i privat prak-
sis), ble folketrygdlovens § 5-11 om kontrollundersø-

kelser under svangerskap og
veiledning i familieplanlegging
i helsestasjon opphevet.

I slutten av mai fikk kommune-
ne brev fra sine oppgjørssentraler
om at refusjonsordningen til helse-
stasjon for ungdom var fjernet med
virkning fra 1. mai. Det står her at helsestasjon for ung-
dom faller utenfor det nye regelverket, og at de fra
01.05.2004 skal finansieres fullt ut av kommunene. 

Når refusjonsordningen er tatt bort med virkning fra
1.mai i år, kan det innebære at  kommunene må trappe
ned på, eller legge ned denne virksomheten. Det er na-
turlig nok vanskelig for kommunene å planlegge sin
økonomistyring og følge sine budsjetter, når slikt skjer
uten forvarsel midt i et budsjettår.

Økonomiske konsekvenser for kommunene
For en helsestasjon for ungdom med rundt 1000 kon-
sultasjoner i året (fordelt på 4 timer åpningstid pr.uke),
utgjorde refusjonen ca. 100.000 kroner pr.år. Det er ing-
en stor sum i en total kommuneøkonomisk ramme, men
med de utallige krav om innsparing innenfor de enkel-
te virksomheter, kan det bety kroken på døra for tilbu-
det mange steder. Om man likevel klarer å oppretthol-
de tilbudet, vil det ikke bli rom for et utvidet og forbe-
dret tilbud. 

Feil å bruke penger fra Opptrappingsplanen for psykisk
helse
I NRK Puls 06.09.04, uttalte statssekretær Elisabeth As-
paker fra Helsedepartementet at refusjonsordningen
var noe "enkelte helsestasjoner feilaktig hadde fått". Vi-
dere at ungdomshelsestasjonene var sikret videre drift
"hvis de kunne legge fram planer". Man kunne  da sik-
res midler til videre drift fra Opptrappingsplanen for
psykisk helse. 

Som kjent er midlene i Opptrappingsplanen for psykisk
helse ment å stimulere til nye tiltak og en styrking av
allerede eksisterende tilbud. Departementet har gjentat-
te ganger gjort det klart at midlene fra opptrappings-
planen ikke skal brukes til drift av eksisterende tilbud.
Når statssekretæren sier at det er nettopp det som skal
gjøres, oppstår et motstridende budskap fra sentralt
hold som snarest bør oppklares. 

Uansett kan ikke midler fra Opptrappingsplanen for
psykisk helse erstatte de faste, månedlige tilskuddene
fra refusjonsordningen.  
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Finansiering av helsestasjon for
ungdom må sikres

D E B A T T

HHvvaa  ggjjøørr  hheellsseessttaassjjoonneenn  ffoorr
uunnggddoomm??
Helsestasjon for ungdom driver omfattende arbeid
for å forebygge uønskede svangerskap og abort.
Dessuten gir helsestasjonene ungdom et generelt
tilbud om hjelp med ulike helseproblemer som for
eksempel rusbruk, psykiske vansker, spiseforstyr-
relser og sosiale problemer. I tillegg ivaretas smit-
teoppsporing med tanke på seksuelt overførbare
sykdommer.  

For å kunne stimulere til opprettholdelse og utvi-
delse av dette lavterskeltilbudet til ungdom er det
vanskelig å forstå at departementet ikke har utvi-
det mulighetene for refusjon til helsestasjoner for
ungdom istedenfor å fjerne den.

FFoorrsskkrriiffttssffeesstteett  oorrddnniinngg
I "Forskrift om kommunens helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten heter det at "Kommunen skal tilby hel-
sestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ung-
dom 0-20 år og tilby gravide å gå til svanger-
skapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Kom-
munen skal dekke alle utgifter til helsestasjons- og
skolehelsetjeneste".
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Stå på pappa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Nina R Nedrejord, helsesøster i Karasjok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokas tittel: Stå på pappa
Forfatter: Lars-Ludvig Røed.
Utgitt på J W Cappelens forlag 2004, 
ISBN 82-02-23010-1
Antall sider: 25
Pris: kr 245,-

Forfatteren er selv småbarnsfar og tar utgangspunkt i
egne erfaringer når han skriver. Gjennomgangstema er
innsikt og tålmodighet, eller manglende sådan. Han har
innsikt i både det å være pappa og om barns utvikling.
Dette klarer han å kombinere på en fortreffenlig måte.
Hvordan egne interesser, som mann og det å være far
ofte kolliderer, illustrerer han med gjenkjennelige be-
skrivelser fra dagligdagse situasjoner. Hva som er fars
behov og barnets behov, forteller han morsomt, så du
som leser vil trekke på smilebåndet samtidig som du vil
være helt enig. Han setter disse episoder i perspektiv,
finner en begrunnelse for hvorfor vi handler som vi gjør.
Enhver forelder vil kunne kjenne seg igjen i situasjone-
ne, men greier vel ikke alltid å se barnets handlinger slik
som han illustrerer. 

Forfatteren beskriver hva han tenkte og gjorde før han
fikk barn, som de fleste av oss, og hva et barn faktisk gjør
med tilværelsen vår. Episoder i perspektiv, finner en be-
grunnelse for hvorfor vi handler som vi gjør.

Fra å være egoistisk blir vi faktisk opptatt av avkommet
i stedet eller prøver i hvert fall og tilrettelegger alt for
barnet. Barn setter enhver på prøve, også kjærligheten
foreldrene i mellom, når og hvordan ta vare på parfor-
holdet?
Det som står, er til ettertanke for de fleste av oss. Kan-
skje kan du bli mer bevisst overfor barnet ditt, i hvert fall
en stund, etter å ha lest boka?

Boka er oversiktlig, delt inn i 4 hovedkapittler som kan
leses uavhengig av hverandre. Farsrollen er sentral
gjennom hele boka. Den omhandler det å få barn, tids-
klemme, fritidssysler, hvordan vi egentlig er overfor
barna og hva som vektlegges. Kjønnsrollemønsteret blir
nevnt og hva mor forventer at far skal bidra med i til-
legg til alt han selv synes han gjør. Kort nevner han hvor-
dan han som far, har endret seg, engstelser overfor bar-
net og overføring av verdier til barna. Han avslutter
med: "Det er fint, i grunnen, dette å være pappa."

Boka er like godt egnet for mødre som fedre, før du får
barn som mens du har små barn, og har du ungdom, vil
du nok få noen aha opplevelser da også.

Den er lettlest, underholdende og humoristisk, kan le-
ses flere ganger. Hele boka trenger ikke leses på en gang,
men bare et kapittel eller et avsnitt.

Det er ingen fagbok, men likevel kan helsesøster hente

inspirasjon. Hvorfor ikke bruke situasjonsbeskrivelser i
helsestasjonsarbeidet, på foreldremøter eller på forel-
drekurs?

En flott julegave til en travel småbarnsfar som tar seg tid
til å lese den.

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

Gjesværstappan.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved prosjektleder SKO-2-prosjektet,
Astrid Langballe Dalin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nå er det fem år siden kartleggingsmaterialet Språk 4
ble utviklet av amanuensis Erna Horn ved Universitetet
i Oslo og spesialpedagog Astrid Langballe Dalin ved
Støtte- og habiliteringsenheten i Bydel Grorud. Det ble
prøvet ut med 260 4-åringer i Bydel Grorud. Materialet
ble laget for å gjøre vurderingen av språket på 4-års-
konsultasjonen mer ensartet og systematisk enn tidli-
gere. Målsettingen var å finne fram til de barna som er
forsinket i språkutviklingen og gi dem den støtten de
trenger, hvor helsesøsters veiledning til foreldrene kan
være det første tiltak.

Materialet har vært omtalt som en test i flere sammen-
henger, men vi vil understreke at det dreier seg om en
grov, men samtidig systematisk kartlegging. Testing av
barns språk foregår i andre sammenhenger og er mer
omfattende og utføres av annet fagpersonell. Kartleg-
gingen på helsestasjonen er begrenset til et kort tidsrom
på konsultasjonen, mens for eksempel barnehagene og
foreldrene kan observere barna over lang tid. Et bredt
samarbeid på tvers kan således gi kompletterende opp-
lysninger fra forskjellige perspektiv. Helsesøsters styr-
ke i dette samarbeidet er at hun følger ofte barn og fa-
milie over flere år, helt fra før fødselen og har et hel-
hetsbilde av barnets utvikling som er viktig for å tolke
det en ser. Samtidig møter helsesøster tilnærmet 100 %
av barna på konsultasjonen. Dette er en unik mulighet
til å gi hjelp på et tidlig tidspunkt. 

I en artikkel i dette fagbladet nr. 1 2001 fortalte helse-
søster Inger Kristin Deutsch om utviklingen og de før-
ste erfaringer med å bruke kartleggingsmaterialet
SPRÅK 4 i Bydel Grorud. Etter at denne artikkelen ble
skrevet, har materialet blitt prøvet ut med flere barn og
i ulike regioner for å sikre at oppgavene var relevante
for en gjennomsnittlig norsk fireåring. Erna Horn prø-
vet ut materialet med ytterligere ca. 500 barn. Oppga-
vene i kartleggingen ble mestret av ca 80 % av barna og
skulle derfor vise hva vi kan vente av et barn på den al-
deren. 

SPRÅK 4 består av en billedfolder, et kartleggingsskje-
ma og en brukerveiledning. Billedfolderen har enkle bil-
der fra dagliglivet i glade farger. Tema på bildene er hen-
tet fra situasjoner som er kjent for barn uavhengig av
morsmål, og skal appellere til barnets fortellerevner. 
På kartleggingsskjemaet registrerer helsesøster barnets
språk og noterer aktuelle bakgrunnsopplysninger. 
Brukerveiledningen er tenkt som en støtte i gjennomfø-
ringen, men det er nødvendig med opplæring i å bruke
materialet.

Erfaringene har vært så positive både i Bydel Grorud og
hos andre som etter hvert har tatt materialet i bruk, at
Kommunal- og Regionaldepartementet bevilget midler

både i 2003 og 2004 for å spre kunnskap og kompetanse
til å bruke SPRÅK 4 og sikre et tverrfaglig arbeid for å
følge opp barna. I SKO (Språk-Kartlegging-Oppfølging)
-1-prosjektet i 2003 ble det prøvet en modell for opplæ-
ring og veiledning til to bydeler i Oslo og Sande kom-
mune. Vurderingen av spredningen ble gjort av ekstern
konsulent Knut Stranden fra IMTEC med følgende kon-
klusjoner:

Hva fant vi i SKO-1-prosjektet?
1. En sikrere 4-årskonsultasjon på helsestasjonene med

hensyn til barns språkutvikling. Helsesøstere har tatt
i bruk et verktøy, og dette har gjort vurderingen av
barnets språk bedre. Det som ble holdt fram som po-
sitivt var at det forelå et konkret verktøy. Videre at
dette verktøyet bygde på en systematisk utprøving
over tid, og derfor var til å stole på. 

2. En har forbedret det tverrfaglige samarbeidet. I for-
hold til dette blir følgende holdt fram:
• Personer i de ulike tjenestene er blitt bedre kjent med

hverandre og kan lettere bruke hverandre. Samar-
beidet er blitt videreutviklet, holdningene til sam-
arbeid er blitt mer positive og det er større interes-
se for tverrfaglig samarbeid. Men fortsatt er dette
person- og situasjonsavhengig, og samarbeidet er
ikke godt nok internalisert.

• Det er (for noen) utviklet prosedyrer for samarbeid,
herunder henvisninger.

• Det er blitt en bedre informasjonsflyt mellom tje-
nestene.

• Det er utviklet bedre forståelse for viktigheten av å
arbeide med språkutvikling, og da særlig for å ta fatt
i problemene enkelte har.

3. Tiltak for å følge barn med språkvansker. Her var sva-
rene ulike. Noen opplevde at kartleggingene ble fulgt
opp av konkrete tiltak. Andre var mer skeptiske. De
opplevde behov for blant annet at det ble utviklet
konkrete tilbud i barnehagene. Her er det viktig å få
muligheter til å arbeide videre, og å gi barnehagene
og andre aktører mulighet til å finne sine tilnær-
minger.

Departementet fant resultatene så positive at de ønsket
videre spredning og ga nye midler dette året. Nå er SKO
- 2-prosjektet i full gang i 9 kommuner og 5 bydeler.

Utfordringer fremover
1. Samarbeid. Slik vi ser det er den store utfordringen å

få til et forpliktende samarbeid mellom helsestasjo-
ner, barnehager og PPT. Dette handler om å etablere
et samarbeid hvor:
a) alle får anvendt sin faglige kompetanse
b) organiseringen av arbeidet sikrer at gode prosedy-
rer og rutiner for samarbeid blir utviklet
c) det etableres fora for felles læring og erfaringsut-
veksling

2. Kompetanse. Alle så behovet for mer kompetanse. Det
handler om å:
• Bruke et kartleggingsverktøy. Den første bruken blir
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litt teknisk (gjøre det riktig). Gjennom
trening kan bruken bli mer naturlig.

• Samle opplysninger om barnet fra flere
kilder og gjennom ulike metodiske til-
nærminger, og å sammenfatte dette til
en felles analyse av situasjonen

• Sette tiltak basert på kartlegging ut i li-
vet

• Bygge opp en forståelse for og erfaring
md et tverrfaglig samarbeid rundt
barn som trenger oppfølging

• Vite mer om barns språkutvikling. Det-
te blir særlig holdt fram som et viktig
kompetansebehov både på helsesta-
sjonene og i barnehagene.

3. Barn uten barnehageplass. Tiltak rettet
mot barn i barnehage er en ting. Verre er
det når foreldrene ikke har, eller ikke øn-
sker barnehageplass. Hva gjør man da
for å hjelpe der kartleggingen avdekker
at det er et behov? Her vil det være be-
hov for at pedagogisk fagsenter og PPT
trekkes aktivt inn.

4. Arbeide forebyggende. Det er en gene-
rell erkjennelse at de problemer hos barn
som blir oppdaget tidlig, er det lettere å
gjøre noe med enn om de samme pro-
blemene oppdages senere. Behovet for
innsats (hjelp og støtte) øker jo senere
problemet blir oppdaget. Ved å starte
kartleggingen ved 2-årskonsultasjonen
med kartleggingsmaterialet SATS kan
ikke bare problemene bli oppdaget tidli-
gere. Det vil også være lettere å innkalle
på nytt for å få et bedre grunnlag for
eventuelle tiltak.

Positive erfaringer fra SKO-1-prosjektet
har ført til at Kommunal- og Regionalde-
partementet ønsker videre spredning og
har gitt midler til et SKO-2-prosjekt er i
gang i større omfang.

To rapporter om arbeidet som er gjort, er
tilgjengelig på internett. Den ene er om ut-
viklingen av SPRÅK 4 og utprøving i tverr-
faglig samarbeid, den andre er første SKO-
prosjekt. De ligger på Oslo kommune, by-
deler, Bydel Grorud, publikasjoner.

Satsningen på å gi barna tidlig hjelp når
språket er forsinket, kan sees i sammen-
heng med den store satsningen som det er
på språk, både muntlig og skriftlig, i sko-
len. Det handler om både å tenke tverrfag-
lig og langsiktig. Vi har erfart at Kommu-
nal- og Regionaldepartementet har tatt
konkret ansvar. Andre departementer som
følger med i arbeidet er Helse- og Sosial-
departementet, Barne- og Familiedeparte-
mentet, Utdannings- og forskningsdepar-
tementet. Det kunne være ønskelig at de
også mer konkret bidro til dette viktige
forebyggende arbeidet, før skolestart, som
angår ansvarsområdet for alle disse depar-
tementene.

Vanlig og vanlig, frue ...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Historier fra virkeligheten – Gjengitt fra «Utposten nr. 6/99»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kontoret vårt – et kommunalt legesenter i en bygd i Sør-Norge – har
siden urtiden vært velsignet med turnuskandidater. De er en uvur-
derlig kilde til fornyelse av kunnskap, refleksjon over vår egen prak-
sis – og iblant til stor komikk. Vi steller så pent med dem som vi kan,
vår egen ilddåp som landsbylege fersk fra sykehusturnus er friskt i
minne. Distriktsturnus er rett og slett en skummel opplevelse, uan-
sett hvor morsom og givende og lærerik den også kan være. Først er
det alt det faglige: rare, ubeskrevne og potensielt farlige tilstander –
for pasientene eller ens egen skjøre legeidentitet eller begge deler. Så
skal man forholde seg til stedets seder og skikker, en ikke ubetydelig
utfordring i en tid der leger fortsatt rekrutteres hovedsakelig fra de
sosiale lag der «folkeskikk» er synonymt med «borgerlig dannelse».
Sist, men ikke minst, bidrar turnustjenesten til økt innsikt i personli-
ge forutsetninger og begrensninger. Noen kandidater er for eksem-
pel sjenerte.

Denne historien handler om en svært flink, men litt sjenert kandidat,
«Fredrik», og hans møte med helsestasjonen.

En obligatorisk del av distriktsturnus er helsestasjonen. Først obser-
verer kandidaten helsestasjonslegen (i dette tilfellet meg) en halv dag,
så bytter de plass. «Fredrik» gruet, ikke til selve den somatiske under-
søkelsen av barna, men til å snakke med mødrene. Ikke hadde han
kone og barn, ikke følte han at han hadde greie på barn, og han likte
dårlig å ikke ha kontroll. Det hjalp ham lite å se på mens jeg under-
søkte noen unger først. Jeg kjente jo alle, samtalene gled av seg selv,
og det var nok vanskelig for ham å få øye på noen struktur i anam-
neseopptaket. Vi tok en briefing før han skulle i ilden i form av en an-
tatt grei fireårskontroll på en frisk gutt med en ung, ustresset mor.
«Fredrik» ville vite hvordan han burde begynne, ha et åpnings-
spørsmål klart.
– Du kan jo starte med å spørre om det er noe foreldrene selv har lurt
på, sa jeg.
Han så ikke glad ut.
– Hva pleier de å spørre om da?
– Å, helt vanlige ting. Søvn og mat og utslett og litt
småtteri. Der er småbarnsforeldre ganske like.
Det vanlige er vanligst, sa jeg med min tryg-
geste og mest erfarne stemme.

Så var vi igang. Jeg vaglet meg så usyn-
lig som råd er i hjørnet, moren satt blid
og henslengt i pasientstolen, fireåring-
en rotet i bokhylla med alle tegn på
struttende sunnhet. «Fredrik» lente
seg tilkjempet rolig frem mens han
fremførte sitt åpningsspørsmål:
– Er det noe du selv har lurt på an-
gående barnet ditt?
Liten pause.
– Ja, det var en liten ting jeg tenkte
jeg skulle spørre om ..... ikke noe
viktig, altså.
– Ja?
– Ja, altså, vi har lurt på om det er
normalt at guttungen får ståpikk
hver gang han ser damer med store
pupper?
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av familieveileder Hildegunn Orholm, 
helsestasjonen i Kristiansund
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg er klinisk sosionom og Marte Meo-terapeut som ar-
beider som familieveileder ved helsestasjonen i Kristian-
sund. Stillingen ble opprettet med midler fra Opptrap-
pingsplanen og er ledd i kommunens satsing på fore-
byggende arbeid innen psykisk helse. Til daglig jobber jeg
mest med småbarnsforeldre som strever med små eller
store oppdragelsesspørsmål. Det kan være søvn- eller
spiseproblemer, atferdsvansker, samspillsvansker osv.
Imidlertid er det mange av foreldrene jeg har kontakt
med som selv har psykiske vansker, ofte i form av lettere
depresjon og/eller angst. Min erfaring er at det kan være
vanskelig å holde fokus på foreldre-barn-relasjonen når
foreldrene strever med egne psykiske vansker. Vinteren
2004 gjennomgikk jeg  KiD-opplæring,- opplæring som
kursleder i kurs for å mestre depresjon – for å kunne til-
by småbarnsforeldre et lavterskeltilbud på helsestasjo-
nen til hjelp for egne vansker. KiD-kurset er lagt opp som
undervisning hvor deltakerne gjennom en kognitiv for-
ståelsesmodell lærer teknikker og metoder for å mestre
egen depresjon og forebygge tilbakefall. Helsestasjonen i
Kristiansund starter for øvrig opp det første kurset i mest-
ring av depresjon i september 2004. Småbarnsforeldre og
gravide deltagere prioriteres.

KiD-opplæringen ga meg konkrete verktøy og innblikk i
en tilnærmingsmåte som jeg synes er godt egnet i jobben
som familieveileder. Den kognitive forståelsesmodellen
appellerte til meg faglig, og jeg fikk lyst til å sette meg mer
inn i temaet. Jeg søkte og fikk faglig reisestipend fra min
fagforening FO til  en todagers studietur til Bergen. Tu-
ren ble gjennomført i begynnelsen av juni i år. Jeg hadde
en dag på Institutt for kognitiv terapi (privateid) og en
halv dag sammen med en studentgruppe ved Psykolo-
gisk fakultet. Arbeidsplassen min ga meg studiepermi-
sjon. Tema for studieturen var hvordan kognitiv tilnær-
ming kan anvendes i klientarbeid på 1. linjenivå der hvor
det er lettere former for angst, depresjon og samlivspro-
blemer. Dette er forholdsvis vanlige problemer hos
mange av foreldrene jeg har kontakt med i løpet av et år.
I det følgende vil jeg gi en kort innføring i kognitiv teori
og aktuelle anvendelsesområder. 

Kognitiv teori tar utgangspunkt i at det er tankene våre,
ikke ytre hendelser, som skaper angst, depresjon og an-
dre negative følelser. Selv om livspåkjenninger kan ha
stor betydning for vår psykiske helse, så er det hvordan
vi opplever det som skjer rundt oss som har størst be-
tydning for om vi føler oss nedstemt, har angst eller an-
dre vanskelige følelser. En slik forståelsesmodell kan ha
stor praktisk betydning for den enkelte. Når vi får hjelp
til å forandre vår måte å tenke på, forandrer vi også vår
måte å føle på.

Sentralt i kognitiv teori er det som kalles en ABCD-mo-
dell. Det er en modell som gir oss mulighet til å jobbe sys-
tematisk med å endre negative tankemønstre. 
A. Hendelsen
B. Tanker omkring hendelsen
C. Følelser knyttet til hendelsen
D. Handlingen vi tyr til som et resultat av følelsen

Målsettingen med å bruke ABCD-modellen er å lære folk
å bli oppmerksomme på hvilke tanker de har om hen-
delser (som for eksempel når en person du kjenner ikke
hilser på deg på gata) og hvilke følelser tankene fremkal-
ler i deg (for eksempel at du føler deg nedstemt fordi me-
ningen du legger i hendelsen er at vedkommende synes
du er dum). Modellen tydeliggjør et mønster hvor tenk-
ning produserer følelser som igjen leder til handling.
Dersom våre tanker er basert på feiltolkninger, feilaktige
forutsetninger, fordommer eller overtro vil vår tenkemå-
te ofte medføre problemer for oss selv, for eksempel i
form av angst, depresjon eller andre vanskelige følelser.

I kognitiv terapi er første skritt å lære om sammenhengen
mellom tanker og følelser. Neste skritt er å  bli oppmerk-
som på eget tankemønster og særlig da de negative tan-
kemønstrene, Negative Automatiske Tanker (NAT). Der-
nest blir utfordringen å komme frem til alternative tan-
ker og måter å forstå en hendelse på. Blant annet brukes
den såkalte sokratiske spørreteknikk for å få klienten til
å åpne opp for at egne tolkninger kan være feil ("hvor
sannsynlig eller sant er det", "hva bygger du det på", "kan
det være andre forklaringer" osv). 

I motsetning til mye annet klientarbeid får klienten full
informasjon under hele kontakten om kognitiv teori og
forståelsesmåte, behandlerens/sosialarbeiderens ar-
beidsmåter osv. Klienten kan lære seg fremgangsmåten
som en teknikk, og må være aktiv, gjøre hjemmelekser
osv. Kognitiv terapi er målrettet, og empiri viser svært
god effekt ved bruk av slik tilnærming over et avgrenset
tidsrom. Kognitiv terapi vil ofte ha en varighet på 10-20
behandlinger, mens KiD-kursene går over 8-10 uker.
Kognitiv tilnærming/ terapi anvendes særlig ved let-
tere/moderate depresjoner, ulike former for angst, smer-
tebehandling, psykosomatiske lidelser, spiseforstyrrelser
og ved samlivsproblemer.

Under studieturen fikk jeg undervisning/veiledning i
forhold til angst, svangerskapsdepresjon og samlivspro-
blemer, både generelt og i forhold til konkrete saker jeg
jobber med. Det var særlig nyttig for meg å få gå gjennom
en sak fra "a til å" ved bruk av kognitive metoder og tek-
nikker, slik jeg gjorde den ene dagen. I tillegg var det
spennende å få innblikk i hvordan kognitive teknikker
kan brukes ved samlivsproblemer, som er et statlig sats-
ningsområde ved helsestasjonene fremover.  Kognitiv te-
rapi brukes hovedsakelig i 2. linjetjeneste og ved psyko-
logisk/psykiatrisk behandling av voksne. Med KiD-kur-
sene er metoden på vei inn i 1. linjetjenesten og gjøres til-
gjengelig for langt flere, både klienter og fagpersoner. Det
er bra! Under studieturen fikk jeg konkrete tips og inspi-
rasjon til hvordan elementer fra kognitiv tilnærming kan
anvendes i mange av den type saker jeg jobber med som
familieveileder. Takk til FO og også arbeidsgiver som
gjorde studieturen gjennomførbar! 
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Kognitiv tilnærming i foreldrearbeid ved helsestasjon 
referat fra en studietur til Bergen i juni 2004

Hvis noen vil lese mer om kognitiv teori så anbefaler
jeg to gode bøker av Torkil Berge og Arne Repål, "Den
indre samtalen. Kognitiv terapi i praksis" og "Trange
rom og åpne plasser".



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Ann Kristin Eide
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DET ER EN VAKKER MORGEN i Jondal, med oransje-
gul sol som langsomt kryper nedover fjellsidene og knall
blå himmel. Skyfri himmel, synger Bjørn Eidsvåg. ..... ein
problemfri time ..... så glad for litt fred. Det e`kje for mø-
kje å ønska seg det? 
Lenger sør i Europa ligger røyken fra bombene som et
tåkeslør over togstasjonene i Madrid, melder nyhets-
sendingen på radio. Dagen har fått sin merkelapp.
11.mars. Det største terrorangrepet på europeisk jord. 
Lavrans er nettopp oppe av senga. Han vet ikke at vår
torsdag blir triviell i lys av hendelsene i Europa. Han er
fremdeles seg selv nok ..... 
Denne dagen står besøk på helsestasjonen på dagsor-
den. En sju måneder gammel gutt ligger bak skjema, og
skal gjennom 6 måneders helsekontroll. Søvnen er
gnidd ut av øynene og dagens første grøttallerken er his-
torie. Det er noe på gang, det skjønner han, når fri lek på
gulvet er byttet ut med fastspent kropp i bilsete.  
Den gråblå VW passaten  svinger inn fra fylkesveg 550,
og parkerer på en bilfri og folketom parkeringsplass ved
Vikevollen. Det er minus to grader. Lavrans har time
klokka ni. Vi er klare til dagens kontroll og helsesøster
møter oss på venterommet.
Rrrrr, Rrrrr, Rrrrr. Brannalarmen går. Brannalarmen?
Assosiasjoner til en annen stasjon, i et annet land, gir gå-
sehud på ryggen.  Den røde klokka prøver å riste seg selv
ned fra veggen.  

ANNE FAGERHAUG HAR VÆRT helsesøster i Jondal
i sju år. Hun har sykepleierutdanning, praksis fra insti-
tusjon og et års videreutdanning, noe som kvalifiserer
til yrkestittel helsesøster. I dag har hun funnet fram jour-
nalen til Lavrans. Og statens sjekkeliste for oppfølging
av motorisk og sosial utvikling ved 6 måneders alder. 13
punkter på lista si, har hun, fra Sosial- og helsedirekto-
ratet. 
50 prosent helsesøster, 20 prosent på psykiatri midler.
Anne Fagerhaug har annet enn Lavrans å ta seg av. I job-
ben hennes ligger helsefremmende og helseforebyg-
gende ansvar for barn og unge opptil 20 år. Bedring av
livskvalitet, trivsel i hverdagen, reduksjon av sykdom-
mer, skader og risikofaktorer, det er nok å ta fatt i, men
så lenge hun trives, er det positivt.  Målet om at livet skal
være så bra som mulig, for så mange som mulig, ligger
bak alt hun gjør.  
Når ferja fra Tørvikbygd til Jondal klapper til kai, spa-
serer Anne Fagerhaug opp til Vikevollen. Stor rød og gul
sjukeheim som ruver i terrenget, huser i underetasjen
helsestasjon og legekontor.  I Jondal er de nye lokalene
til helsestasjonen knapt et år gamle, men helsestasjonen
som velferdstilbud har tjent land og folk i snart 100 år,
og i 1972 ble tjenesten lovpålagt oppgave for landets

kommuner.
Helsesøster overtar barnet der jordmor avslutter.  Før-
ste møte er hjemmebesøk etter  fødsel, deretter følger
kontroller ukentlig, månedlig og årlig. Nyfødte har blitt
skolebarn siden Anne Fagerhaug kom til Jondal. Lav-
rans sin journal er en av de ferskeste mappene i arkiv-
skuffen hennes. Akkurat nå har hun papirene liggende
klare på pulten. 

GRØNNE KLÆR OG NAKNE TÆR. Lavrans står på
helsesøsters fang.  Stiv som en stokk holder han balan-
sen, smiler og blottlegger to små tenner. Sikler nedover
den grønne genseren, prøver å få en altfor stor hånd inn
i en litt for liten munn.  
– Ser du, Lavrans, vi har grønne gensere begge to i dag?
Vil du ikke sitte? Skal bare stå, vise hvor stor og sterk du
er?  Klør det i munnen din? 

Helsesøster prater med syngende babystemme, skarrer
litt, lykkes i å vise barnetekke. Enhver som har prøvd å
bli fortrolig med en baby i fremmedangst alderen, vet
hvor  lett det er å stå med  skjegget i postkassa.  Men
Anne på landet, har trening. Og lykkes. Lavrans tror han
er verdens skjønneste gutt, og det er han også, i hvert fall
i tre kvarter til. Så venter nestemann på helsesøster.
Hun fisker opp en hvit tannbørste fra skuffen.  Så er også
den første tannbørsten  et faktum. 
– Løs opp litt fluortablett med vann og smør på tenne-
ne. Unngå at han svelger det. Får han mat om natten
fremdeles?        
Det er godt og varmt i rommet. Minst 22 grader. Lyse
vegger, lyse gardiner med pastellfarga mønster. Trive-
lig og innbydende. Vellykka forsøk på å gjøre et offent-
lig kontor hjemmekoselig. Langs veggen er det vask, kjø-
leskap, benk og hyller med leker, permer, bøker og dyr.
To gule røyking er usunt – giraffer, en pjuskete hund og
en snømann. Skapene er brune, benken er grønn. Knall-
grønn. Blikkfang og trekkplaster. 
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En verden større enn du tror
«Det er 11. mars og vi har en  avtale med helsesøster. Lavrans sin seksmåneders kontroll.  Det
er en dag hverdagens små milepæler i seg selv er betydningsfulle. Men likevel trivielle.»

Helsesøster Anne Fagerhaug ønsker Lavrans Eide velkommen
til kontroll.



Lavrans ser lengselsfullt bort på benken, vet at der får
han ligge i keiserens klær. Og når ønske går i oppfyllelse,
oh yeah, er det bare allright – ..... noen ganger er det helt
allright!  In the morning.
Helsesøster er frisk og opplagt etter ferie i varme og sol-
rike strøk, har et gyllent skjær i ansiktet, som gjør en vin-
terblek småbarnsmor grønn av misunnelse  Genser og
linbukse er også grønne og matcher lilla skjerf i halsen.
Mens helsesøster prater, fester Lavrans blikket på det lil-
la skjerfet. 
– Du er like stor som en ettåring, du!
Lavrans babler fornøyd på benken. 

MÅL OG MENING.  Små bein og myk kropp strekkes
for å få nøyaktige mål. De blir unøyaktige. Men viser li-
kevel en god vekst  fra forrige kontroll.  Millimeter og
gram. Skrytefakta for besteforeldre, mer enn helsesøs-
ters viktigste oppgave. Seks måneders kontroll og halv-
veis til ett lys på kaka. En ny sjef har overtatt familien;
uten tre måneders prøvetid, ingen rett til oppsigelse el-
ler lønnsforhandlinger, men Gerd Liv Valla reagerer
ikke.  Her gjelder ingen arbeidslivslov.
Uten retur og bytterett, uten bruksanvisning på tre
språk, fødes ikke bare nye barn, men også nye foreldre.
De mest omveltende månedene, er snart over. Slitne for-
eldre, rusa av mangel på søvn, begynner å venne seg til
at livet ikke lenger lar seg kontrollere av klokke og ka-
lender.  Helsesøster ser det.  Hun vet det. Og, kontrol-
lene hennes er ikke bare veiing, måling og fysiske sjek-
kepunkter. Hun skal gi hjelp til selvhjelp. Samarbeid
med både lege og jordmor, i ulik grad også med fysio-
terapeut, pedagog og tannpleier, er viktig og skaper
trygghet. Faglig sett.  Men de virkelige fagfolkene, det
er foreldrene. De er spesialister på egne barn. 
Lavrans er i ferd med å karre seg rundt på magen. En
trerangle med kuler i rødt, grønt, gult og blått, fanger
oppmerksomheten. Han snur seg nesten helt rundt og
strekker armene ut. Vil ha kulene. De henger fast. Lurer
litt på om den fine rangla blir borte, hvis han hiver seg
helt over på magen, ligger å vipper litt på siden, vil ikke,
vil, vil ikke, vil .....
– Liker han å ligge på magen? Løfter han seg opp på stra-
ke armer?
Bevegelse og motorikk testes, mens helsesøster supple-
rer synsinntrykk med spørsmål. 
– Traksjonsreaksjonen da?  Helsesøster løfter i armene
hans, lover mer spenning, ny rangle,  han løfter beina og
hodet, hjelper til etter beste evne. Hva er belønningen

for det da? Å bli lagt tilbake igjen? Gi, ging…buuh!  
To fingre knipser. Rangla er glemt og Lavrans ler og blå-
ser bobler ut av munnen. Følger med blikket fingrene
som beveger seg.  Han får full service. Ææh, prrr! 
Endelig ny rangle. En blå plastring med rød kule i mid-
ten. Inn og ut av munnen. Snart er leikene klissvåte. Lav-
rans har markert sitt revir, som en hannkatt. Min leke,
mitt spytt .....                                               
– Godt vi har oppvaskmaskin å kjøre leikene i. Helse-
søster er tankeleser.
Våt og tung ligger Up&go  på benken, bleiestørrelsen
samsvarer ikke med alderen. Det tar noen måneder før
han er up&go .... 10 kilo naken gutt ligger i en vekt som
snart er fravokst.
Så lenge foreldrene forteller hva barnet spiser, er ikke
vekten viktig. Så lenge barnet er friskt og utvikler seg
normalt, er antall kilo bare en formalitet.                            
– Brystmelk er fremdeles hovedmåltidet hans. Ikke
stress med annen mat. Grøt morgen og kveld, er bra. Og
amming anbefales helt opp til to års alder. Etter hvert får
han smake litt middag. Kanskje spise selv også? Øvelse
gjør mester. Men husk, ammingen skal også gjøre mor
godt! Det er lov å ta hensyn til seg selv.   
Helsesøster finner fram et gulbrunt målebånd mens hun
snakker, måler hode og avslutter kontrollens faste ruti-
neoppgaver. De vitale målene er, nok en gang, loggført.   

SPILLE PÅ SAMME LAG. Selv om foreldre er spesialis-
ter på egne barn, er det å se og forstå barnets signaler,
noe som må læres. Å være mor er ikke en medfødt egen-
skap, en tittel, som i seg selv tilfører kunnskap som ikke
var der fra før. Helsesøster beveger seg inn i familiens
innerste sfærer, noen ganger uten invitasjon,  observe-
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Lek og sjekk av utvikling går hånd i hånd på helsestasjon.
Er det vilje til å snu seg? Motorikken sjekkes med røde, gule
og blå kuler.



rer samspillet mellom foreldre og barn. Kolikkproble-
mer og lite søvn, er det uproblematisk å snakke om. For-
tvilelse over å ikke mestre livet sitt, fødselsdepresjon,
mobbing, er ikke like lett å bringe til overflaten. Da
handler det om å spille på samme lag.  1 av 4 mødre er
misfornøyde med helsestasjonen sin, viser en Mor og
Barn undersøkelse. Det har å gjøre med tilgjengelighet,
ressurser, kommunikasjon, og underliggende konflikter
mellom tradisjonelle søstre og moderne mødre – som
egentlig vil det samme, men med forskjellig utgangs-
punkt. Teori og praksis. 
Da skal gruppekontroller, foreldre med barn i samme al-
der, være en løsning. Slike grupper som samles til ufor-
mell diskusjon på en blå gummimatte på et gulv.  Mais-
grøt og  flaskevask, bleierumper og søvnløshet, søsken-
sjalusi og kjerringråd om sopp, søvn og smokk diskute-
res, mens gullklumpene utveksler spytt og låner leiker
av hverandre. Pedagogisk riktig, sosialt viktig nett-
verksbyggende tiltak, tilrettelagt og leda av helsesøster.
Seinere idag, skal to små jenter i Jondal på gruppekon-
sultasjon sammen med sine mødre. De er 3 og 4 måne-
der yngre enn Lavrans. 
– Vil Lavrans være med? Han er klar for å leke sjef for
småpikene.

SIKKERHETSNETT. Seks måneders kontrollen inklu-
derer også legeundersøkelse.  Lege Mohammed Ahmed
tar i mot Lavrans.
– Er det bra med deg? Bredt smil og mørke, vennlige
øyne ser på en liten pasient, og gir et sympatisk og imø-
tekommende inntrykk. Tidligere turnuslege,  vikarierer
nå i kommunelegestilling fram til sommeren. Moham-
med Ahmed er kullsvart i huden og håret, kommer fra
et annet kontinent, men har blitt vestlending og harding.
Mørke hender undersøker kroppen  rutinemessig etter
standard sjekkeliste,  ingen ting overlates til tilfeldighe-
ter.
Han finner fram et instrument med lys i enden. Lavrans
følger lyset med øynene. Fram og tilbake. Fram og til-
bake. Fint, sier legen og noterer.
– Håorer han? Spørsmålet kommer uventa og løsrevet
fra sin sammenheng. Han ser spørsmålstegnet i øynene
som møter hans, og spør igjen. 
– Håurreer han? 
– Håret hans??? Huden? Følelsen av å ikke skjønne, er
vemmelig.  Som et jernteppe som legger seg over all
sunn fornuft, blokkerer evnen til logisk tenkning.

– Håouurrer haan? To øyne venter stadig spørrende på
svar. Så  finner han fram et papir.
– Hører? Om han hører? Raskt nikking og bekreftende
svar. Lettelsen er i øyeblikket like stor over at kommu-
nikasjonen igjen fungerer, som over Lavrans`s normale
hørsel. 
Legen tar arket, bøyer seg fram til Lavrans, krøller det
sammen bak venstre øre. Krrsjjj. Lavrans vrir hodet raskt
til venstre.  Så krøller legen arket på samme måte ved
høyre øre. Krrsjjj.  Lavrans begynner å bli lei. Bryr seg
ikke om arket lenger. Krrsjjj. Krrsjjj. Lavrans resignerer.
Vrir hodet til høyre.
Et kaldt stetoskop trykkes mot en varm barnekropp. Ka-
dong, kadong. Hjerte og lunger undersøkes. En gang fo-
ran, en gang til. Så bak. Tilslutt foran igjen.
Tilslutt legger legen Lavrans på en sykebenk med papir,
et helseteppe skiller papirer fra en naken og sliten gut-
tekropp.
På sjekkelista står hofteabduksjon.  Det bøyes og strek-
kes i bein og hofter, snues og vendes fra rygg til mage.
Lavrans begynner å bli lei og sint. Aboff, uææææh,
mppf.. Humøret er som en tidsinnstilt bombe. Inn med
airsmokken før det smeller.

LAVRANS ER FERDIG.  På alle måter. Han skal hjem å
sove, med kaninen og hunden. På med body, stilongs,
sokker og grønn strikkegenser. Utedressen og lua til-
slutt.
Barnelyder og stemmer høres fra helsesøster sitt kontor.
Dagen fortsetter, nye små barn måles, veies og observe-
res. Helsesøster er som et sikkerhetsnett for barn og
unge, for slitne mødre, for familier i hverdagen. Et sik-
kerhetsnett som ikke føles nødvendig når balansen er
god, når livet fungerer. Sikkerhetsnett betyr mye den
dagen tauet ryker. Brosjyrene "Barn og sikkerhet" og  "På
vei ut mot verden med foreldre som veivisere" stikker
opp av veska. På vei ut mot verden. Livets vei.  Lavrans
er i ferd med å tråkke opp sin egen sti blant hundrevis
av gater. Foreløpig har han forkjørsvei, men skulle det
dukke opp et fare-, vikeplikt- eller stoppskilt, er helse-
søster bare en telefon unna.    
På veggen ved døra henger et dikt. Rett under den røde
klokka. Den er stille nå.  Det var bare en øvelse.  Leser
de siste linjene. ...gud er lykken for menneskene, vi er
lykken for jord. Ane 7 år. Lavrans gråter. Over røyken i
Madrid gråter gud.  
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For Lavrans er tiden med gram over, nå går det i kilo.

De som tror på Allah er muslinger.
I Kina tror de på noe annet. Der tror
de på drager.

Kate 6 år

Når er det greit å  gifte seg?
"Når du er 84, for når du er så gammel job-
ber man ikke lenger og kan ligge på sove-
rommet og elske hverandre hele dagen."

Carola 8 år
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Kari Glavin, prosjektleder, Utviklingssenter for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo 
Kommune (HUS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av hel-
sekontroll i den kommune barnet bor eller midlertidig
oppholder seg.
Foreldrene plikter å medvirke til at barn deltar i helse-
kontrollen."

En ofte luftet problemstilling er: Hva gjør helsestasjonen
dersom foreldrene ikke møter med barnet til avtalte ti-
mer?

Dersom familien har fått innkalling til helsestasjonen og
ikke møtt til tross for 3-4 innkallinger er det som ut-
gangspunkt ikke noe mer helsestasjonen kan gjøre. Der-
som man ikke har grunn til å være bekymret for barnet
eller foreldrenes omsorgsevne kan ikke helsestasjonene
gjøre annet enn å dokumentere at tilbudet er gitt. Hel-
sestasjonstilbudet er frivilling og helsestasjonen har ing-
en plikt utover å tilby timer.

Selv om foresatte plikter å medvirke til at barnet får hel-
sekontroll har helsetjenesten ingen hjemmel for å tvinge

dem til å motta tjenestene hvis de velger å takke nei til
dette. At foreldrene ikke møter til helsekontroll med bar-
net utløser ikke automatisk opplysningsplikten til bar-
neverntjenesten. Helsestasjonen har heller ingen rett til
å vite om barnet får helsekontroll andre steder. 

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem. Det
er rettslig plikt for helsetjenesten å opprette dette
gjennom lov og forskrift. (lov av 30.03.84 nr 15 om stat-
lig tilsyn med helsetjenesten § 3, første ledd, lov av
19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a, lov
av 02-09.99, nr 64 om helsepersonell mv § 16 og forskrift
av 20.12.02, nr 1731 om internkontroll i sosial- og helse-
tjenesten). En del av internkontrollsystemet er å ha pro-
sedyrer for hva man gjør i en slik situasjon. 

Dokumentasjonsplikten er hjemlet i helsepersonelloven
kapittel 8, pasientrettighetsloven kapittel 5 og Sosial- og
helsedepartementets forskrift av 21.12.2000, nr 1384 om
pasientjournal. Det skal dokumenteres hvor mange
ganger tilbud om time er gitt, og det skal ligge kopi av
brev som er sendt familien i barnets journal. Brev med
innkalling til helsestasjonen skal inneholde informasjon
om hvilket tjenestetilbud helsestasjonen kan tilby, slik at
foreldrene har kunnskap om hva de eventuelt takker ja
eller nei til.

Barns rett til helsekontroll
Hvor langt går helsestasjonens plikt?
Kommunehelsetjenestelovens § 2-2 omtaler barns rett til helsekontroll

Vindmølle m/ Havøysund i bakgrunnen, Måsøy kommune. 
Foto: Leif Vidar Olsen
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De statlige helseforetakene, både de fem regionale helseforetakene
(RHF) og de lokale helseforetakene, har fått en sentral rolle i og an-
svar for forebyggende helsearbeid etter at staten overtok spesialisthel-
setjenestene. Samtidig har både kommuner og fylkeskommuner et an-
svar for å drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vi vil gjennom denne to-dagers samlingen belyse hvilke forebyg-
gingsstrategier som virker og hvilke som ikke virker. Noe erfaring har
vi høstet innen psykisk helsevern, men mange av erfaringene er gene-
relle og bygger på forsøk fra somatikk og folkeopplysningskampanjer.
På konferansen blir det presentert alt fra overordnede perspektiver til
konkrete smakebiter fra både nasjonale og internasjonale prosjekter
som har vist seg å virke.

Begrepene helsefremmende tiltak og forebygging brukes om hver-
andre, men i planleggings- og beslutningsprosessen er det viktig å ha
klart for seg at dette er forskjellige aspekter som krever forskjellige vir-
kemidler.

Vi har invitert beslutningstagere fra helseforetakene, fylkeskommu-
ner og kommuner. På dette området går skole og helse hånd i hånd,
og forvaltningnivåenes strategier må ta høyde for det, sees i sammen-
heng, og samordnes.

Effektiv forebygging og helsefremmende tiltak er en lur måte å an-
vende helsekronene på; da får man mest helse for pengene!

Velkommen !
Bjørg Gammersvik, Sosial- og helsedirektoratet
Bodil Erdal, Norsk sykepleierforbund
Siri Bråtane, Mental Helse
Unn Hammervold, Norsk sykepleierforbund
Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nina Grindheim, Voksne for barn
Nina Håskjold, Norsk Psykologforening
Jan Olav Johannessen, Den norske lægeforening/Norsk psykiatrisk forening

Mandag 24. januar 2005 
0900 Registrering/kaffe
1000 Kulturinnslag v/Kari Iveland og Hilde Heltberg: ”Veiet og funnet for lett”
1020 Åpning & velkommen v/sjeflege Jan Olav Johannessen, Norsk psykiatrisk for-

ening, utv. for forebyggende psykiatri
1030 Foretakenes befolkningsansvar. RHF – kommune – stat v/helseminister Ans-

gar Gabrielsen
1100 Status for det forebyggende arbeidet. Utfordringer og fremtidsperspektiver

v/direktør Bjørn Inge Larsen, SHD
1130 Psykisk helse og psykiske lidelser blant barn og unge mot 2020. Hva vet vi?

Hva bør vi vite? Hva kan vi vite? v/avd.dir./professor dr. philos Arne Holte,
Nasjonalt folkehelseinstitutt

1200 Lunsj
1300 Effektiv forebygging: Hva virker? Hva virker ikke? Penger kastet ut av vindu-

et? v/professor dr. psychol. Arild Raaheim, Institutt for utdanning, oppvekst
og helse, Universitetet i Bergen

1345 Pause
1400 Helsefremmende tiltak vs forebygging. Begrepsavklaring – praktiske eksem-

pler, nasjonalt og internasjonalt v/professor Maurice Mittelmark, HEMIL-sen-
tret, Universitetet i Bergen

1445 Pause

1500 – 1700 WORKSHOPS

Tirsdag 25. januar 2005
0850 Kulturinnslag v/Øystein Wingaard Wolf
0920 Improving the mental health literacy of a population: What has been learned

in Australia?
v/professor Anthony Jorm, Centre for Mental Health Research, Australian Nati-
onal University, Canberra, Australia

1030 Pause
1045 Den største gevinst - å investere i barns helse v/forfatter/sosionom Vibeke

Bing
1130 Lunsj

1215 – 1415 WORKSHOPS

”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 15.02.2005.

Vedtak om tildeling av "Den Gylne Penn"
fattes av LaH-styret og utnevnes på Jubi-
leumskongressen i Oslo 25. – 27. mai 2005.
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1. Aurlien, Liv Bente Skram 5223 Nesttun
2. Aven, Elisabeth 6900 Florø
3. Bakk, Nina Mortensen 3929 Porsgrunn
4. Benjaminsen, Kristin 9415 Harstad
5. Bjerkan, Kristin 7089 Heimdal
6. Bjørnevåg, Anne 4540 Åseral
7. Eide, Ragnhild Røren 6453 Kleive
8. Evjen, Karin Flovikholm 7500 Stjørdal
9. Førland, Rita Bårdsen 5570 Aksdal

10. Gangsøy, Ingvild Kristine 5516 Haugesund
11. Gill, Elise Haugland 4532 Øyslebø
12. Græslie, Siv 7800 Namsos
13. Gysland, Wenche 4590 Snartemo
14. Haugen, Ingunn Moi 4315 Sandnes
15. Helland, Anne Lise Brady 5412 Stord
16. Håkonsen, Britt Tove 3039 Drammen
17. Jakobsen Smith, Linde Louise 3181 Horten
18. Johansen, Laila 1621 Gressvik
19. Kaasa, Tove 3680 Notodden
20. Landsverk, Jorunn 3430 Spikkestad
21. Lilleheim, Kirsten Marie 6390 Vestnes
22. Lofthus, Grethe Aarreberg 5519 Haugesund
23. Michaelsen, Kari Mygland 9511 Alta
24. Mjølkarlid, Tora 8690 Hattfjelldal
25. Nøstvik, Marit 8900 Brønnøysund
26. Oppegaard, Inger Hoel 1970 Hemnes
27. Ramfjord, Lise 1344 Haslum

28. Rasch, Kirsten 3728 Skien
29. Roland, Else Marit Solstad 4632 Kristiansand
30. Rosseland, Gunnbjørg 5750 Odda
31. Ruud, Kari Anne 3133 Duken
32. Ryan, Siv Elin 5067 Bergen
33. Schwarz, Claudette 1266 Oslo
34. Skåland, Elin Marie 4021 Stavanger
35. Skaar, Siw Merete Sørvaag 8310 Kabelvåg
36. Svellingen, Hilde Margareth 3472 Bødalen
37. Taranger, Cathrine Lund 5155 Bønes
38. Tjørve, Cecilie Ørnholt 4560 Vanse
39. Utsi, Karen Marit 2900 Fagernes
40. Vollan, Anne Mette R. 4639 Kristiansand
41. Wærness-Vold, Anne AE-113 Muscat
42. Ødegård, Elin 2312 Ottestad
43. Aa, Sigrun 7374 Røros
44. Aamlid, Evy Katrin 4823 Nedenes
45. Aarseth, Marthe Platou 0274 Oslo
46. Åsebø,Torhild Sellevold 5917 Rossland

Velkommen til nye medlemmer!
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Info fra redaksjonen
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: Februar 2005
Frist for innsending av stoff og annonser: 31. desember 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. 1/2005
v/Ellinor Beddari 
e-post: ellinor.beddari@hitos.no
Tlf. 77 66 06 68 (arb.) 

Husk å melde fra ved adresseendring til:
Norsk Sykepleierforbund, Boks 456 Sentrum, 0104 Oslo
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2004
Antall medl.:

OSLO: 236 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: 105 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: 223 Torunn Stenstad Fjellvn. 3A 1470 Lørenskog
tlf. priv: 67 90 12 78 arb: 67 92 96 93
mobil: 48 21 76 35 e-post: toruste@online.no 

HEDMARK: 91 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: 82 Rigmor Høye 2680 Vågå
tlf. priv: 61 23 79 80 arb: 61 70 07 00
mobil: 41 20 64 81 e-post: rigmor.hoie@sel.kommune.no 

BUSKERUD: 113 Kari Dahl Nilsen Brannpostvn. 9 3014 Drammen
tlf. priv: 32 89 07 81 arb: 32 80 61 15
mobil: 90 93 65 82 e-post: karidn@online.no 

VESTFOLD: 105 Liv Horpestad Hortensvn. 159 3157 Barkåker
tlf. priv: 33 38 05 97 arb: 33 08 57 01
e-post: livhorpestad@hotmail.com 

TELEMARK: 101 Åse Borgen 3650 Tinn Austbygd
tlf. priv: 35 09 82 65 arb: 35 08 17 20
e-post: aase.borgen@tinn.kommune.no 

AUST-AGDER: 50 Britt M. Hansen Sukkerheia 7 4816 Kolbjørnsvik
tlf. priv: 37 03 34 26 arb: 37 06 24 00
mobil: 90 08 40 65
e-post: britt.merete.hansen@arendal.kommune.no  

VEST-AGDER: 79 Anne Grete Gundersen Teglverksveien 14 4632 Kristiansand
tlf. priv: 38 04 70 47 arb: 38 10 23 10/15
mobil: 95 12 10 49
e-post: anne.grete.gundersen@kristiansand.kommune.no 

ROGALAND: 180 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: 219 Agnes C. W. Giertsen Stavkirkevn. 8H 5132 Paradis
tlf. priv: 55 91 03 88 arb: 55 59 50 00/ 70
mobil: 90 78 44 46 / 92 61 35 63 e-post: awgiertsen@yahoo.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: 108 Else Jorunn Lillenes 6570 Smøla
tlf.priv:71 54 31 42 arb: 71 54 14 00
e-post: elillene@online.no

SØR-TRØNDELAG: 133 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: 80 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: 108 Kirsti Jensen Bergsvegen 21 9403 Harstad
tlf. priv: 77 07 26 68 arb: 77 02 34 30
mobil: 91 16 60 26 fax: 77 02 34 01
e-post: kirsti.jensen@borkenes.nhn.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

05.05.04: 2251 medl. (innkl. 3 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


