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fra Hedmark har hatt en spennende utfordring i å sette sammen sommerut-
gaven av "Helsesøstre".  Vi følte at tidsskriftet er viktig instrument for å kom-
munisere med hverandre. Der vi sitter rundt om i kommunene har vi behov
for inspirasjon og drar nytte av å dele erfaringer. Dette bladet er fylt med
prosjekter, gode ideer og tips, og humor. Stoff som skaper kontakt mellom
oss helsesøstre. Noe for enhver smak håper vi!

Takk for alle bidrag og GOD SOMMER til alle!
Hilsen redaksjonsgruppa i Hedmark
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Kjære helsesøstre!

Årets generalforsamling og kongresss er vel av-
holdt i Bodø. Fagruppen av helsesøstre i Nord-
land med "kongress-general" Eli Taranger Ljønes i
spissen, samlet 270 helsesøstre til et flott arrange-
ment! En kongress med et godt faglig, sosialt og
kulturelt program. Spesielt var det positivt at så
mange av foreleserne var helsesøstre! De fleste av
referatene fra forelesningene og protokoll fra ge-
neralforsamlingen blir gjengitt i dette nummeret
av Helsesøstre. 

Det ble valgt nytt styre, og det var hyggelig å få
med Kjerstin Møllebakken fra Finnmark som re-
presentant for de nordligste fylkene. Det var el-
lers lite endringer styret, og jeg går løs på to nye
år som leder av Landsgruppen og takker for tilli-
ten. (Se for øvrig protokollen fra Generalforsam-
lingen).

Faggruppen av helsesøstre i Sogn og Fjordane in-
viterte til neste års kongress 28.–30. april 2004 så
vi oppfordrer dere til å sette av disse dagene til
opplevelsesrike dager i Loen!

St. melding nr. 16, "Folkehelsemeldingen" be-
handles i Stortinget i disse dager. Det påpekes her
at "helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en
viktig rolle i å forebygge psykiske og fysiske pla-
ger hos gravide, barn og ungdom, gjennom vei-
ledning, rådgivning, nettverksarbeid og helsekon-
troller". I LaHs innspill påpeker vi nok en gang at
"kommunene må sikres økonomi slik at helsesta-
sjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ung-
dom får en sentral rolle i informasjons- og tilrette-
leggingsarbeidet for sunnere livsstil og bedre hel-
sevaner, samt å forebygge psykiske og fysiske
plager hos barn, unge og gravide…."  Vi håper at
vi slipper flere protestaksjoner fra helsesøstre for
å slippe kutt i tjenestene til barn og unge! (se side
53)
Forslaget i "Folkehelsemeldingen" om å revidere
den eksisterende rammeplan for helsesøsterut-
danningen, og isteden lage en felles tverrfaglig
utdanning skapte stor uro. Det ble jobbet intenst
både fra NSFs sentrale ledelse og fra LaHs side
for å redde utdanningen vår, og vi fikk forsikring-

er fra helseministeren om at helsesøsterutdan-
ningen fortsatt skal bestå. Det gjenstår fortsatt å
se hva som menes med at "eksisterende ramme-
planer for folkehelsearbeid skal revideres".

Nye felles forskrifter om kommunenes helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten ble vedtatt 3.04.03, med ikraft-
treden 1.07.03. Sosial- og helsedirektoratet er i
ferd med å utarbeide ny veileder til forskriften.
Forskriften pålegger kommunene å tilby helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 
0–20 år. Herved sikres også helsestasjon for ung-
dom. 

Det er viktig at det er etablert gode rutiner for
samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten og fastlegene. At fastlegene nå er i ferd
med å trekke seg ut av samarbeidet på helsesta-
sjonene og i skolehelsetjenesten synes vi er svært
bekymringsfullt. Helsestasjonens unike rolle i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet for
barn og unge er avhengig av et tverrfaglig samar-
beid mellom de faggrupper som retter sin innsats
mot denne gruppen. Vi ser med bekymring på at
enkelte leger nå er i ferd med å undergrave denne
virksomheten!
LaH følger opp dette, og tar gjerne imot innspill.

Til slutt vil jeg takke redaksjonen fra Hedmark,
med Cecilie Dangmann og Gerd Finstad Haugen i
spissen, for et flott og innholdsrikt blad. Regner
med at det blir tatt med i kofferten hos de fleste
av oss i sommer!
Og husk også våre nettsider med kurs og aktua-
liteter: www. sykepleierforbundet.no 

Ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!

Hilsen Bodil
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HHiillsseenn  ffrraa  lleeddeerr

Bodil Erdal.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Mariann Tvetene, høgskolelektor, Høgskolen i
Akershus
Sammendrag av masteroppgave i folkehelsevitenskap
ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BAKGRUNN FOR STUDIEN
De siste 10 år har flere kommuner utprøvd en samlet bar-
ne- og ungdomstjeneste, der både barnevernet, PPT og
helsesøstertjenesten er organisert i samme enhet .  NOU
2000:12 om "Barnevernet i Norge – Tilstandsvurdering-
er, nye perspektiver og forslag til reformer" (1) anbefa-
ler en slik organisering av tjenestene til barn og unge i
kommunen. Hensikten er å legge grunnlag for et bedre
og tettere tverrfaglig samarbeid mellom fagenhetene og
sikre et mer helhetlig tjenestetilbud til barn og unge med
deres familier. Det skal være enklere for familiene å opp-
søke de kommunale tjenestene.  

Min studie konsentrerer seg om hvordan helsesøsters
egenart blir ivaretatt i en samordnet avdeling og det er
foretatt en undersøkelse i tre kommuner der omorgani-
sering har foregått.  

En tverrfaglig samordning kan føre til en endring i det
faglige tyngdepunktet til helsesøster ved at helsesøster
i sterkere grad involveres i arbeidet til de nære samar-
beidspartene. Økt ansvar for oppfølging av familier som
har problemer og trenger bistand vil kunne gi en for-
skyvning i helsesøsters arbeid fra primærforebyggende
arbeid til det sekundær- og tertiærforebyggende. Det
kan også antas at rammebetingelsene for helsesøster en-
drer seg ved at det foretas omprioriteringer i kommu-
nen som gir en økt vektlegging av arbeid mot familier
som har sammensatte problemstillinger. Dette kan re-
sultere i en nedprioritering av det som anses å være hel-
sesøsters primære oppgaver til fordel for andre fag-
gruppers virksomhet. Disse forhold danner en viktig
bakgrunn for studien.

TEORETISK GRUNNLAG
Studien bygger på et systemisk perspektiv på organisa-
sjon og organisasjonsendring.  
Ved omorganisering skal nye enheter samordnes og det-
te vil gi grunnlag for nye beslutningsprosesser og andre
handlingsvalg (2). For at denne nye enheten skal fungere
må de enkelte delsystemene fungere sammen, både ut
fra faggruppenes særegenhet og ut fra brukeres behov
og ønsker (3). I en nyetablert oppvekstavdeling vil hel-
sesøster derved stå overfor utfordringer knyttet til en ny
basis for både tverrfaglig samarbeid, faglig fokus, krav
og forventninger til utnyttelse av kompetanse. Senge (2)
presenterer "den lærende organisasjon", en organisasjon
som er preget av systemtenking, personlig mestring,

mentale modeller, felles visjoner og gruppelæring. Hver
enkelt medarbeider står sentralt i en slik organisasjon,
og lederen for enheten er ansvarlig for å skape en orga-
nisasjon der medarbeiderne kan utvikle seg. Lederen er
også med å legge premisser for handlingsvalg i den nye
organisasjonen og i dette skal lederen ivareta både de
enkelte faggruppene og helheten (4).

Bolman og Deal (5) ser på omorganisering som en struk-
turforandring som vil kunne føre til både forvirring,
motstand og mindre effektivitet i en periode. De peker
på et klassisk dilemma i spenningen mellom å ha et hel-
hetsperspektiv og samtidig ivareta hver enkelt faggrup-
pes autonomi. Dette vil også berøre forholdet mellom å
samordne arbeidet og fordele det. Mulford og Rogers (6)
mener samordning kan skje ved integrering, tilpasning
eller å bygge allianser. Integrering framhever de kollek-
tive målene, mens tilpasning har fokus på hver enkelt
faggruppe. Ved å bygge allianser vil det tas hensyn til
de enkelte faggruppenes særegenhet, samtidig som hel-
hetsperspektivet til en ny organisasjon kan ivaretas. Det
tverrfaglige samarbeidet vil da kunne bygge på felles vi-
sjoner og respekt for hver enkelt faggruppe, noe som kan
forhindre uklare roller (7). I tillegg må roller avklares i
hver enkelt samarbeidssituasjon, avhengig av problem-
stilling.

HENSIKT OG PROBLEMSTILLINGER
Studiens hensikt er å beskrive og gi kunnskap om hel-
sesøsters egne opplevelser av hvordan deres faglige
egenart bli ivaretatt i sammenheng med endringer i or-
ganisasjonsstrukturen. Ved at den beskriver helsesøs-
trenes egne opplevelser og erfaringer vil den kunne bi-
dra til en kritisk vurdering av omorganiseringsreformer
der helsesøstertjenesten er involvert.  

Problemstillinger:
1. Hvilken betydning mener helsesøster at overgangen
til en tverrfaglig enhet har for sin egen yrkesutøvelse?
2. Hvilke oppfatninger har helsesøster av hvordan le-
delsen tar hensyn til at helsesøstertjenesten inngår i den
nye enheten?
3. Hvordan opplever helsesøster å tilhøre en tverrfaglig
sammensatt enhet?

METODE
Datamaterialet er samlet inn gjennom kvalitative inter-
vju med ni helsesøstre. Det er foretatt et strategisk ut-
valg av kommuner og respondenter, og utvalget besto
av en bykommune og to landkommuner. Disse kan be-
tegnes som en liten, en mellomstor og en stor kommu-
ne.  

Det er anlagt en fenomenologisk innfallsvinkel til tema-

Fra helseavdeling til oppvekstavdeling 

Hvordan helsesøstre opplever at deres egenart blir ivaretatt 
i den nye organisasjonen



et administrativ omorganisering, mens det i analysen
benyttes en hermeneutisk tolkningsmetode.  

RESULTATER
Omorganiseringens betydning for helsesøsters yrkesutøvelse
I undersøkelsen kom det fram at respondentene beskri-
ver utviklingen av sin yrkesutøvelse noe ulikt.  Et fler-
tall mener arbeidet ikke har endret seg. Det tverrfaglig
samarbeidet har riktignok utviklet seg noe, men re-
spondentene har ikke fått nye oppgaver eller nytt an-
svar. Men respondentene beskriver en endring i samar-
beidet ved at møtestrukturen har endret seg. Enkelte be-
skriver at de ikke får delta i tidlige tverrfaglige vurde-
ringer av enkeltfamilier, til tross for at de kjenner fami-
lien godt. De opplever derved at andre fagpersoner el-
ler ledere tar avgjørelse på om helsesøster skal ha en spe-
siell oppfølging av familien.  

I en av kommunene har det tverrfaglige samarbeidet
blitt intensivert ved at ulike faggrupper er sammen i ob-
servasjoner av barn og foreldre. Dette vurderer respon-
dentene som resultat av samlokalisering, bedre kjenn-
skap til hverandre og en måte å utnytte ressursene bed-
re på. Styrking av det tverrfaglige samarbeidet og bed-
re utnytting av ressurser var også overordnede hensik-
ter med omorganiseringen. Men enkelte av responden-
tene gir uttrykk for at en styrking av samarbeidet inne-
bærer en viss forskyvning av fokus for helsesøster, med
større vektlegging av sekundær- og tertiærforebyg-
gende arbeid. En slik fokusendring er ikke ønsket av alle
respondentene og dette kan gjøre det vanskeligere å
bygge allianser. Det tette samarbeidet, som også er tid-
krevende, gjelder først og fremst arbeid med foreldre
som har definerte problemer knyttet til omsorgen av
sine barn. En av respondentene betegner dette som et
viktig satsningsområde for helsesøster. Hun har god er-
faring med et nært samarbeid der ulike faggrupper er
sammen om å foreta observasjoner og samtaler med fa-
milien. Dette mener hun kommer familien til gode ved
at det sikrer et helhetlig og effektivt tjenestetilbud.   

En av forutsetningene for et slikt tett samarbeid, mener
respondentene er lokaliteter som er tilgjengelig for alle
faggruppene og som også betegnes som et naturlig mø-
tepunkt for faggrupper og familien. Fysisk nærhet og
mulighet for uformell kontakt nevnes av respondentene
som to viktige forutsetninger for samarbeid, og samlo-
kalisering som prinsipp vurderes som positivt. Selv om
alle tre kommunene har foretatt en samlokalisering, fav-
ner ikke det alle helsesøstrene. Respondentene som har
distriktskontor opplever ikke stor nytte av samlokalise-
ring og de har begrensede muligheter til uformell kon-
takt. De mener at samlokalisering ikke har noen inn-
virkning på samarbeidet.  

Omorganisering er en kompleks og omfattende prosess
og det tar tid å etablere nye gode rutiner. Kommunene
som ligger til grunn for denne studien foretok omorga-
niseringen for fem til sju år siden, men respondentenes
beskrivelser tyder ikke på at det er noen  sammenheng
mellom tid siden omorganisering og endring i helsesøs-
ters tverrfaglig samarbeid og fokus. Beskrivelser fra to
av kommunene tilsier at helsesøsters tverrfaglige sam-
arbeid ikke har endret seg vesentlig i denne perioden. I
disse kommunene ser det heller ikke ut til at fokus i hel-
sesøsters arbeidet har endret seg. Motsatt erfaring har

respondentene fra den tredje kommunen, der det rap-
porteres en viss grad av fokusendring.  

Ledelsens rolle
Omorganisering fra en helseavdeling til en oppvekstav-
deling fører til en endring i lederstrukturen. Alle tre
kommunene har fortsatt en helsesøster som leder av hel-
sesøstertjenesten, men lederen for den nye organisa-
sjonsenheten har ikke helsefaglig bakgrunn. Ut fra re-
spondentenes beskrivelser er dette problematisk. De gir
flere eksempler på at lederen på enhetsnivå ikke synlig-
gjør helsesøsters tjeneste og at det er dårlig kommuni-
kasjon mellom oppvekstenheten og øvrig helsetjeneste.

Helsesøstrene er blitt bedre kjent med samarbeidspar-
tene i enheten og de er til dels delaktige i utvikling av en
felles plattform. Men hva plattformen skal inneholde og
hvilke konsekvenser dette vil få for helsesøster er uklart
for dem. De beskriver at det vanskelig å beholde sær-
kulturen og eganarten samtidig som nytt felles ståsted
skal etableres. 

Helsesøsters kunnskaper om helsetilstanden i en kom-
mune og de helserelaterte utfordringene kommunen
står over for danner et viktig grunnlag for kommunen
når prioriteringer skal foretas. Det forventes derved at
lederen tilegner seg disse kunnskapene. Et flertall av re-
spondentene beskriver at dette skjer i begrenset omfang,
og at lederne ikke bringer videre de faglige argumen-
tene og beskrivelsene helsesøster presenterer. Mang-
lende innsikt har blant annet resultert i mangelfulle
saksframstillinger.  Noen respondenter mener at lede-
ren har fått bedre innsikt og forståelse for helsesøster-
tjenesten og helseaspektet etter å ha blitt kjent med tje-
nesten, men at dette fortsatt kommer lite til syne i prak-
tisk handling.

Tilhørighet til en tverrfaglig enhet
Ved etablering av en tverrfaglig sammensatt enhet med
fokus på barn og unge, samles faggrupper som har dis-
se som felles målgruppene. Dette gjør at helsesøstertje-
nesten organisatorisk splittes fra den øvrige helsetje-
neste i kommunen.

Ved etablering av en oppvekstenhet er den hierarkiske
oppbygningen annerledes, beslutningsveier vil være en-
dret og nye faggrupper skal arbeide nærere sammen enn
tidligere. Hver enkelt arbeidstaker får derved en spesi-
ell utfordring knyttet til utøvelse av egen faglig tjenes-
te, samtidig som medarbeiderne forventes å ha et hel-
hetsperspektiv på den nye organisasjonsenheten.  

I min studie har omorganiseringen foregått for fem til
sju år siden og de fleste respondentene gir uttrykk for en
frustrasjon overfor den nye enheten. De opplever ikke
at helsesøsters egenart blir ivaretatt tilfredsstillende i en
tverrfaglig sammensatt organisasjonsenhet. Til tross for
klare forventninger til omorganiseringen, uttrykt fra
både administrativt og politisk hold, mener responden-
tene at deres faglige kompetanse ikke blir utnyttet til det
beste for befolkningen. Det oppleves liten støtte og re-
spekt fra andre faggrupper og ledelse i enheten. De be-
skriver også en manglende koordinering og dårlige
kommunikasjonskanaler med øvrig helsetjeneste. Hel-
setilhørigheten omtales som sterkere enn målgruppetil-
hørighet, og faglige diskusjoner og støtte fra andre hel-
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searbeidere savnes.  Respondentenes følelse av ensom-
het og isolasjon er så sterk at et stort flertall ønsker seg
tilbake til en helseorientert enhet. 

OPPSUMMERING
Ut fra denne studien vet vi mer om hvordan denne yr-
kesgruppen opplever å være en del av en organisasjon
der målgruppe og ikke faget danner grunnlaget for hvil-
ke yrkesgrupper som er organisert sammen. 

Til tross for at helsesøsters arbeid ikke har endret seg ve-
sentlig ved overgangen til en oppvekstenhet, opplever
respondentene en brist i ivaretakelse av deres egenart.
Ut fra studien ser det ut til at det å fokusere på selve ar-
beidsoppgavene og arbeidsdelingen ikke gir en dek-
kende beskrivelse av hvordan egenarten blir ivaretatt.
Temaer som tilhørighet, det å bli respektert, få støtte og
oppleve at ens fagkompetanse etterspørres, både av
samarbeidspartnere og ledere, framkommer som mer
sentrale.  

Yrkesgruppen opplever en sterk grad av isolasjon og en-
somhet i den nye organisasjonen. De har blitt bedre kjent
med sine samarbeidspartnere, men opplever lite støtte
og respekt for fagområdet og tjenesten de skal utføre.
Den faglige kunnskapen helsesøstergruppen innehar
blir ikke utnyttet slik hovedtyngden av respondentene

ønsker og den helsefaglige kompetansen kommer der-
ved i begrenset omfang til nytte i kommunen. Dette sy-
nes å overskygge de positive utslagene av omorganise-
ringen. Arbeidet med å utvikle felles plattform har syn-
liggjort dilemmaet mellom det å ha et helhetsperspektiv
på en organisasjon, samtidig som hver enkelt gruppe
skal ivareta og utvikle sitt fagområdet. Den nye organi-
sasjonen som er utviklet ser ikke ut til å gi gode nok løs-
ninger på dette dilemmaet.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wenche L. Roksøy, helsesøster for flyktninger 
i Harstad kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De siste årene har Norge mottatt flyktninger og inn-
vandrere fra land hvor kvinnelig omskjæring er en
skikk som har blitt praktisert i århundrer. Også Har-
stad har mottatt flyktninger fra land hvor kvinnelig
omskjæring er utbredt.

Helsesøster for flyktninger tok, på bakgrunn av de
helsemessige konsekvensene omskjæring har, initia-
tiv til et tverrfaglig møte i kommunen hvor det ble
diskutert hva Harstad kommune bør gjøre i forhold
til problemet. Konklusjonen ble at helsesøster for
flyktninger, Wenche L. Roksøy og sykepleier Safia
Yusuf Abdi, opprinnelig fra Somalia, skulle holde in-
formasjonskurs. Hensikten med kurset var å gi kunn-
skap om omskjæring til offentlige etater og helseper-
sonell. Også menn og kvinner som kommer fra land
hvor omskjæring praktiseres skulle få tilbud om et
slikt kurs.

Hovedmålet med kurspakken var å formidle kunn-
skap slik at de som jobber i det offentlige og helse-
personell blir bedre rustet til å møte de jenter og
kvinner som er omskåret eller står i fare for å bli om-
skåret. Kunnskap er et nøkkelord, både for å fore-
bygge at jenter som er født i Norge, og de som bor i
Norge blir omskåret.

Å gi kunnskap om omskjæring til de som praktise-
rer skikken, er viktig for å belyse de helsemessige
konsekvenser som kvinner er utsatt for, og mulighe-
tene for hjelp til de kvinner som er omskåret.

I tillegg må foreldre få vite at barn er beskyttet mot
omskjæring av nasjonale og internasjonale lover, og
at skikken ikke er forankret i noen religion.

I etterkant av kursene etterlyste deltagerne et
skriftlig utdrag av korelesningen. Som en følge av
dette har vi laget et informasjonshefte som gir grunn-
leggende informasjon om omskjæring av jenter og
hvordan ulike faggrupper kan opptre i møte med
dem som praktiserer skikken.
• Del 1: Inneholder faktaopplysninger som vi mener

er viktige å ha for å kunne jobbe grundig og seri-
øst med temaet.

• Del 2: Er en samling «råd» til ansatte i det offentli-
ge som kommer til å møte familier eller enkeltper-
soner hvor problemstillingen omskjæring kommer
opp. Vi vektlegger betydningen av et godt tverr-
faglig samarbeid. I møte med enkeltpersoner og fa-
milier er det viktig å jobbe med å skape tillit og
være både ydmyke og respektfulle i samtalene
med de dette angår.

Ved interesse for brukerveiledningen, 
kan dere kontakte: 
Wenche L. Roksøy, tlf. 77 02 71 22/97 59 75 19.

Kvinnelig omskjæring
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forfatter: Signe Myklebust, nestleder i Ammehjelpens
sentralstyre, helsesøster og for tiden høgskolelærer
ved helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Akershus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ved siden av de offentlige velferdstilbudene, er organi-
sasjonene i frivillig sektor anerkjente medspillere i den
samlede innsats for den enkelte og samfunnet. Engasje-
ment, interesser og behov blant folk flest er motivasjo-
nen bak denne type organisasjoner. Ammehjelpen er en
slik organisasjon, som mange steder er en aktuell eller
potensiell samarbeidspartner for helsesøstre.

Opprinnelsen
Det er i år 35 år siden Ammehjelpen ble etablert.
Opphavskvinnene var ikke fornøyd med am-
meforholdene de møtte da de selv var spe-
barnsmødre. Ni ildsjeler fra Oslo- området,
med Elisabet Helsing og Eli Heiberg En-
dresen i spissen tok derfor initiativ til å
starte "Diegivende mødres hjelpefor-
ening". Foreningen endret raskt navn til
Ammehjelpen. Stifterne av organisasjo-
nen var heller ikke tilfredse med nivået
på den kunnskap og informasjon om
brysternæring som møtte kvinner med
nyfødte barn på slutten av 1960- tallet.
For å bøte på dette skrev Elisabet Helsing
og Eli Heiberg Endresen en liten brosjyre
som de kalte "Hvordan du ammer ditt barn"
De søkte Oslo helseråd om økonomisk støt-
te til utgivelsen. Den assisterende overlegen de
traff der, var en gravid kvinne som hadde egen
ammeerfaring fra tidligere. Legens navn var Gro
Harlem Brundtland. I boka "Makt og mannefall. Histo-
rien om Gro Harlem Brundtland" (1992), er hendelsen
kommentert som det som vekket den nåværende lede-
ren av Verdens Helseorganisasjon kvinnepolitisk.

Ammeutviklingen videre
Fordelene ved brysternæring, både for barnets og mo-
rens helse, er etterhvert godt dokumentert og kjent for
både fag- og lekfolk. Fra en ammeprosent på under 20
ved 3-måneders- alder i midten av 1960- årene har nor-
ske kvinner ammet seg opp til en førsteplass i verden,
ingen land har så høy ammefrekvens som Norge.
Æren for dette må kunne tilskrives en vekselvirkning
mellom kunnskapsutvikling- og formidling både i fag-
miljøer og blant folk flest, innsats og påvirkning fra fri-
villige og tjenestemottakere, i tillegg til holdnings- og ru-
tineendringer i helsevesenet. Forskning har vist at mors-
melk ikke bare har en positiv ernæringsmessig betyd-
ning for barnet, men at den også har beskyttelsesfakto-
rer når det gjelder en rekke sykdomstilstander hos både
mor og barn. Ikke minst er det erkjent at ammesituasjo-
nen har positiv betydning for barns tilknytningsevne og
emosjonelle utvikling.

Ammehjelpen mener det er grunn til å glede seg over at
myndighetene nå anbefaler at norske barn fullammes de
første 6 levemånedene og at de skal få morsmelk i tillegg
til annen mat det første året. Det er likevel verdt å mer-
ke seg at Verdens Helseorganisasjon anbefaler at alle
barn får mors melk de første to årene av sitt liv.

Organisasjonen
Ammehjelpen er en landsdekkende, humanitær, parti-
politisk uavhengig og nøytral lekkvinneorganisasjon
som baserer seg på medlemmenes frivillige innsats. Or-
ganisasjonens formål er å verne og fremme amming og
bidra til at flest mulig barn får morsmelk så lenge de har
behov for det - til beste for barnas og mødrenes helse og

samfunnet forøvrig.

Lokalgruppene er det leddet som konkret ut-
øver Ammehjelpens funksjon. Det finnes lo-

kalgrupper i alle deler av landet, men noen
steder er det dessverre litt for langt
mellom dem. Ammehjelperne er til-
gjengelig gjennom oppføring i telefon-
katalogen og på Ammehjelpens inter-
nettside.
Ammehjelpens daglige drift blir ivare-
tatt av et lite sekretariat som ligger i
Trysil. Med dagens avanserte kommu-
nikasjonsteknologi er dette en utmerket
løsning. To driftige jenter "bemanner"

kontoret i tilsammen 140% stilling.

Hvem kan bli medlem?
Organisasjonen har på landsbasis omtrent 200

medlemmer som er rekruttert fra "grasrota" av
interesserte og engasjerte sped- og småbarnsmødre.
Mange opprettholder sitt medlemsskap og sin aktive
innsats i mange år.

Det eneste som i utgangspunktet kreves for å bli amme-
hjelper/ammeveileder, er at man har ammet. Det stilles
ikke krav til ammeperiodens lengde eller "vellykkethet".
Man blir ikke nødvendigvis en god ammeveileder av å
ha gjennomført ett års vellykket amming. Denne be-
tingelsen innebærer at det bare er mødre som kan opp-
nå status som ammehjelper. 

For å oppnå godkjenning som ammehjelper må en imid-
lertid besvare en forholdsvis omfattende oppgave der
kunnskap om amming, brystmelk, vanlige problemer og
praktiske ammeråd, samt veilednings- og samtalefer-
digheter, testes. Det er nylig utarbeidet en ny oppgave,
og besvarelsene bedømmes og godkjennes av et korps
av erfarne ammehjelpere. 

Organisasjonen, og særlig lokalgruppene, har også an-
dre oppgaver enn å gi direkte ammehjelp-/veiledning.
Disse kan godt ivaretas av andre enn kvinner med am-

AMMEHJELPEN – 
frivillig ressurs og samarbeidspartner
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meerfaring, og de siste årene er det åpnet for at andre
interesserte også kan melde seg som medlemmer. I prin-
sippet betyr dette at organisasjonen også er åpen for
menn. I tillegg er støttemedlemskap, som kan tegnes av
både enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner,
en av Ammehjelpens inntektskilder.

Hvordan arbeider vi?
Ammehjelpens parole er : "Hjelpende ord fra mor til
mor". Det blir lagt stor vekt på mor-til-mor- kontakten.
Prinsippet bak det er at den som gir hjelp skal ha erfart
"på egen kropp" det den andre trenger hjelp til. Amme-
hjelpere holder seg oppdatert gjennom medlemsbladet
Ammenytt med Ammefakta, et årlig fagseminar og i
møter i lokalgruppene der problemstillinger blir drøftet.
Ammenytt inneholder en liste over ammehjelpere med
spesialkunnskaper, enten knyttet til spesielle ammepro-
blemer eller ammerådgivning på ulike språk.

Ammehjelpens innsats skal være et supplement til det
profesjonelle hjelpeapparatet. Ammehjelperne har an-
ledning til å være der med praktiske råd og støtte når
kontakten mellom mor og barsel er over og når helse-
stasjonen er stengt. De kan kontaktes når som helst, of-
test på telefon, men etterhvert også via e-post, eller de
går på hjembesøk dersom mor ønsker det. Hjelpen er
gratis. Det er ikke uvanlig at ammehjelpere deltar på for-
eldreforberedende kurs og går på besøk på barselavde-
lingen for å presentere tilbudet de kan gi til mor. Selv
om en som frivillig har mange muligheter, har en slik
lekkvinneorganisasjon også klare begrensninger; det
henvses f.eks. alltid til helsetjenesten ved medisinske
spørsmål.

I tillegg til den direkte kontakten med den enkelte am-
mende mor, ser Ammehjelpen det som en viktig opp-
gave å påvirke rammebetingelsene for amming i sam-
funnet, nasjonalt og internasjonalt. Via Norad og Norsk
Folkehjelp er organisasjonen også engasjert i flere uten-
landsprosjekter, i bl.a. Latin- Amerika, Afrika og Russ-
land. Lokalgruppene i Bergen og Tromsø er med på å
sette i gang ammehjelpsgrupper i Nord-Russland.

Ammenytt 
Ammenytt er organisasjonens medemsblad. Det vil
være kjent for flere, siden mange helsestasjoner er abon-
nenter. For ammehjelperne er bladet en kilde til kontakt
og ammefaglig oppdatering og fornyelse. Ammefakta er
et fast bilag i bladet som redigeres spesielt med tanke på
å spre nye forskningsresultater på området.

Behov
Er det behov for en organisasjon som Ammehjelpen? I
dagens kunnskapssamfunn finnes det mye tilgjengelig
informasjon om omsorg for barn. Ikke minst er internett
en kilde til informasjon. Likevel registrerer Ammehjel-
pen fortsatt et ikke ubetydelig antall henvendelser. Da-
gens bosettingsmønster gjør at mange bor langt fra fa-
milie og naturlige nettverk i den fasen de stifter familie.
Tilbudet om å snakke med en medsøster benyttes av
mange når usikkerheten melder seg i ammesituasjonen.
I områder der Ammehjelpen er godt etablert og til-
gjengelig, ringer ca. hver 4. mor som ammer.

Myndighetene anerkjenner behovet for frivillig amme-
veiledning ved å bevilge midler til organisasjonens drift
over statsbudsjettet. St.meld 37 (1992-93) fremhever
morsmelkens helsemessige fortrinn, og Ammehjelpen
som "et utmerket eksempel på målrettet helseopplys-
ning og (..) en sentral samarbeidspartner for helsetje-
nesten". Som første organisasjon fikk da også Amme-
hjelpn i 1991 tildelt Karl Evangs pris for fortjenstfullt hel-
seopplysningsarbeid.

I den nye stortingsmeldingen om Folkehelsepolitikken
er også betydningen av amming for barns vekst og ut-
vikling fremhevet, og meldingen peker på at de gode
ammeresultatene vi har i vårt land er et resultat av hel-
sestasjonenes arbeid og den frivillige innsatsen som Am-
mehjelpen har lagt ned.

Samarbeid?
Stortingsmelding 37 (1992-93) karakteriserer Amme-
hjelpen som en sentral samarbeidspartner for helseve-
senet. I denne sammenhengen mener vi at helsestasjo-
nene og Ammehjelpen har et felles mål: å fremme am-
ming, til beste for mor og barn, som et viktig virkemid-
del i forebyggende helsearbeid. Mange steder samar-
beider helsesøstre og ammehjelpere godt mot dette må-
let. Andre steder må vi innse at begge parter har en ut-
fordring. I "10 trinn for vellykket amming" som er ut-
formet av "Mor- Barn-vennlig Initiativ", legges det opp
til at helsestasjonene, i samarbeid med føde- og barsel-
avdelingene, skal medvirke til at det opprettes amme-
hjelpsgrupper lokalt. Ammehjelpen ser det som en av
sine største utfordringer å bidra til å videreutvikle et
samarbeid med helsesøstrene som gjør det mulig for am-
mende mødre å dra nytte av de samlede ressursene som
springer ut av forente krefter.

Ammehjelpens nettadresse: www.ammehjelpen.no
Sekretariatet:
Telefon:62 45 52 51, e-post: ammehjelpen@c2i.net 

Fra SMS-verdenen:

I dag legges det mere penger i 

silikonpupper og viagra enn i forskning

på Altzheimer. 

Om 30 år sitter vi der med store 

pupper og «stå» uten å vite hvorfor!



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Christina Bukaasen. Helsesøster i Eidskog
siden sommeren 1996
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Barne- og ungdomsrådet kom i 1999 med øn-
ske om Unghelse i Eidskog.
I 2000 ble det tatt fram tall som viste at ca. 260
ungdommer i Eidskog falt utenfor det helse-
søstertilbudet som i hovedsak var på ung-
domsskolen. Det ble også henvist til tall fra
Unghelsa i Kongsvinger som viste at ungdom
fra Eidskog var den nest største brukergruppa
etter Kongsvinger. 

For ett år siden ble unghelsa i Eidskog opprettet som et
forebyggende helsetilbud for 13-20 åringer i Eidskog
Kommune og holder til på Ungdommens hus, en kveld
i uka, 18-21. Det blir blant annet brukt midler fra opp-
trappingsplanen for psykisk helse.

ORGANISERING AV TILBUD 
På Ungdommens Hus er helsesøster tilstede både som
miljøarbeider og helsesøster. Det vil si at hun er en vok-
senperson for ungdommene, på lik linje med de andre
miljøarbeiderene. Hun står bak disken i kafeen, er ute i
gangen, sitter ute med ungdommene, eller sitter i kafe-
en. Stikkordet er å være til-
gjengelig! Er det noen som vil
prate med helsesøster alene,
er det egne rom for det.

Samarbeidspartnere er:
- psykiatritjenesten
- fysioterapitjenesten
- familie- og levekårsenheten
- legetjenesten
- barne- og familietjenesten
- pedagogisk-, psykologisk
tjeneste
- rusforebyggende samar-
beidsgruppe.

Samarbeidet foregår med
både faste møter, og etter be-
hov. Helsesøster henviser ved
behov, og kan også få veiled-
ning. Andre naturlige samar-
beidspartnere på Ungdom-
mens Hus er daglig leder
Bjørg Dyblie, miljøarbeider-
ne, ungdomsstyret og samar-
beidsutvalget.

Det er viktig med taushets-
plikten, og ungdommene må

stole på helsesøster. Er det saker hun mener foresatte el-
ler andre bør vite om, snakker hun med ungdommen det
gjelder om dette. Resultatet er da som regel enighet om
å informere. Av og til har foresatte eller bekymrede læ-
rere spurt om vi kan holde et øye med noen. Vi har gjort
det, men gir ingen tilbakemelding om ikke ungdommen
er informert. Hvis foresatte spør direkte får de et svar,
for eksempel, hvis de spør om vi har sett ungdommen
deres røyke. Ungdommene vet at det er slik. Det er ikke
timeavtaler på kvelden, men det hender helsesøster har
avtalt med noen på ungdomsskolen at de skal snakke
sammen på Ungdommens Hus, eller det avtales opp-
følgingssamtaler fra gang til gang. 

Helsesøster har vært med på å arrangere temakvelder.
Temaer har vært seksualitet/prevensjon, vennskap og
tannpleie. Hun har også vært med å arrangere en kveld
for natteravnere, ansatte og miljøarbeidere om rus. Vi
planlegger også et røykeslutt kurs.

Vi har fra høsten 2002 startet et samarbeid med lege Finn
Håkon Reknes, som har erfaring fra Unghelsa på Kong-
svinger. Han setter av timer til ungdom en dag i uka. Ti-
mene ordnes gjennom meg. Her bruker vi ungdom-
menes måte å kommunisere på, nemlig tekstmelding.
Jeg får mobiltelefonnummeret til ungdommene som
trenger legetime når de kontakter meg på Ungdommens
Hus onsdag kveld. Dagen etter finner jeg time på helse-
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Unghelsa i Eidskog

Fra venstre: Christina Bukaasen, Robert Hansen, Solfrid Løvlien (rosa genser), Kent Arne
Moen, Mari Tomter (hånda dekker ansiktet) Jørgen Nordby. Bak miljøarbeider Else-Marie
Bråthen.



stasjonen og sender den per tekstmelding. Dette har
fungert greit. 

EVALUERING ETTER FØRSTE ÅR
Nye tall viser at antall ungdommer fra Eidskog som bru-
ker/besøker Unghelsa på Kongsvinger er stabil, selv om
det nå er et tilbud i Eidskog Kommune. De er fortsatt
den nest største brukergruppa, og henvendelsene drei-
er seg ofte om prevensjonsveiledning. Ungdom fra Eid-
skog som bruker Unghelsa i Kongsvinger er for det mes-
te elever som har videregående skoletilbud der, så det
blir naturlig for dem å gå dit.

Alderen på de som tar kontakt med helsesøster på Ung-
dommens Hus er i hovedsak 13-15 år, men også 18-19
åringer tar av og til kontakt.  Jeg tok etterutdannings-
kurset for helsesøstre og jordmødre høsten 2002 som gir
rett til rekvirering av p-piller til ungdom i alderen 16 til
og med 19 år. Jeg har ikke hatt så stor nytte av det ennå.
De fleste som kommer til meg for å få p-piller er under
16 år og de blir satt opp til lege.

Ofte tar ungdommene kontakt med helsesøster over dis-
ken i kafeen. Da synes det ikke så godt; det kan jo se ut
som de skal handle. Det blir på en måte helt ufarlig og
samtidig diskret. 
Ved disken i kafeen samles det ofte flere, og diskusjonen
går på alt fra ernæring til piercing. Kafeen har vært en
fin møteplass. 
Noen huker tak i helsesøster i gangen, og hun dras med
litt til side. Eller de kommer og setter seg sammen med
helsesøster enten i kafeen eller ute. Jentene kommer ofte
sammen med venninner, guttene tar kontakt alene.

Ut ifra loggføring gjort har det vært fra 2 til 10 kontak-
ter med helsesøster per kveld, i gjennomsnitt ca. 5. De
fleste spørsmålene/problemene dreier seg om "vond-
ter", (ryggen, bena osv.). Jeg opplever også at guttene er
opptatt av slektninger eller kjente med alvorlige syk-
dommer som for eksempel kreft og hjerteinfarkt. Det er
også en del, både gutter og jenter som vil snakke om sorg
og det å miste noen. Prevensjonsveildning er et annet
vanlig tema. Rus, røyking og drikking er det noen som
vil snakke om hver kveld helsesøster er der. Mye av job-
ben er å motivere ungdommene til å søke riktig hjelp og
veilede dem rett i hjelpeapparatet.

MINE ERFARINGER
Jeg føler at jobben på Ungdommens Hus gir meg en an-
nen og bedre oversikt over hva som skjer i ungdoms-
miljøet, enn det jeg får på ungdomsskolen. For eksem-
pel hvem som er alene, hva slags "grupper" som fins, al-
koholbruk og røyking. Informasjonen tar jeg med meg
til andre samarbeidsgrupper. 

Når helsesøster arbeider på denne måten er det en for-
utsetning at hun tåler en direkte tone, og at hun tar en
spøk. Det er også viktig å forstå hvordan ungdommene
tenker og terminologien deres. Like viktig er det å være
seg selv. Muligheten for å bli gjennomskuet er stor hvis
du prøver å være "kuul". Ungdommmen oppleves som
direkte i sine spørsmål og sin kritikk. De er også over-
raskende konservative.

Jeg synes ungdom er en herlig gruppe å jobbe med –
spennende og utfordrende!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tone Eriksen, helsesøster i Engerdal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hvordan organiserer man arbeidet i en liten kom-
mune hvor man arbeider mye alene som helseøster?
Helsesøstrene fra Trysil, Åmot og Engerdal møtes  to-
tre ganger i halvåret. Vi ønsker å inspirere og oppda-
tere hverandre faglig. I tillegg er det godt å lufte egne
saker eller problemer med andre fagpersoner som
jobber med det samme. Vi er flinke på forskjellige felt,
og kan derfor gi hverandre gode tips og løsninger.
Internkontrollen, miljøretta helsevern og prosedyrer
er eksempler på hvor det er greit å dele erfaringer.
Noen ganger har vi gitt hverandre "lekse" og forbe-
redt oss godt. Andre ganger tar vi opp det som har
vært aktuelt den siste tiden. Ellers koser vi oss sam-
men med en bedre lunsj og tar vare på det sosiale. Vi

som skal hjelpe andre til å ta vare på helsa, bør gi
hverandre inspirasjon og glede. Kommunikasjon,
konfliktløsning og glede tilhører livet både  på jobb
og hjemme. Det at vi bryr oss om hverandre og tref-
fes hvor alle kan komme til ordet, gjør det lettere å ta
en telefon når vi trenger det, mellom treffene. 

Lokal helsesøstergruppe

Fra SMS-verdenen:

Fra kjøttdisken. 
– Det var lite reker i rekesalaten her? 
– Ja, sa dama bak disken, det er ikkje mye av det
en skulle tru i piknikskinka heller!



––––––––––––––––––––––––––––––––

Skrevet av Hanne Undrum, 
helsesøster i Hamar kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hamar er en bykommune med 27,000 innbyggere.
Reisevaksiner har alltid hatt en stor plass i smittevern-
kontorets historie. I 1992 viser statistikken at det var 908
personer innom, i 2002 kom 2,581 personer. Hamar har
litt smørøye-funksjon, med landkommuner rundt.
Mange arbeider i Hamar og velger seg  derfor tjenester
der. Smittevernkontoret har aldri brydd seg om kom-
munetilhørighet. Vi vil yte service og bidra med vaksi-
ner og informasjon, slik at sykdom kan forebygges. En
stor del av våre kunder kommer fra omliggende kom-
muner. Folkehøgskoler med reiseglade ung-
dommer søker også våre råd og stikk. Vi har
kommunestyrets velsignelse til å ta egenandel,
dette for å dekke lønna vår. På den måten stje-
ler vi ikke helsesøstertid fra helsestasjon – og
skolehelsetjeneste. Fra 2001 har det vært avsatt
en 100% helsesøsterstilling til reisevaksiner og
smittevernarbeid. Organisering er i helseavdel-
ingen, med helsesjefen/smittevernlegen som
sjef. De andre helsesøstrene er organisert i av-
deling for "Barn og Familie", sammen med PPT
og barnevern. Hamar kommune har en hygienekomite
der en av helsesøstrene ved smittevernkontoret er med-
lem. Komiteen har helsesjefen/ smittevernlegen som le-
der. Komiteen har nylig levert fra seg et infeksjonskon-
trollprogram for de kommunale helseinstitusjonene og
hjemmebasert omsorg.

Et kort tilbakeblikk:
I 1987 var det anledning til å vaksinere seg for uten-
landsreiser to halve dager i uken. Det var ingen timebe-
stilling, men drop –in i flere år. På disse dagene ble også
nye flyktninger og de som hadde fått arbeids –og opp-
holdstillatelse oppfordret til å  komme. Samarbeidet
med utlendingsseksjonen i politiet  har alltid fungert bra
og rutiner er vel innarbeidet. Det ble ofte kø med drop
–in systemet, men antallet i de forskjellige kategoriene
var overkommelig. Vi hadde noen tuberkulosetilfeller
som medførte miljøundersøkelser. Også den gang var
det greit med "eldre" helsesøstre som kunne tuberkulo-
sehistorien og denne biten av faget sitt.

Etter hvert ble det til at smittevern arbeidet ble fordelt
på færre personer. Det var greiere at noen var oppdatert,
eller spesielt interessert i hvert sitt område. Da ble det
lettere å følge rutiner, lage skjemaer og arkivsystemer
når det bare var to helsesøstre som delte oppgavene. På
smittevernfeltet bygger kompetanse seg opp over tid.
Det er heller ikke lett å finne kurs innenfor dette feltet.

Etter hvert har det blitt slik at helsesøstre fra flere kom-
muner i Hedmark ringer oss for råd i forhold til reise-
vaksinasjon. Vi har også mye henvendelser fra leger
(spesielt angående hepatitter og narkomane), men også
barnehager/skoler /sjukehus/ bedriftshelsetjenester og
enkeltmennesker søker råd og veiledning.

Her og nå, – og framover
På sikt kan reisevaksiner i Hamar bli en interkommunal
tjeneste. Det er nytenkning hele tiden, slik det skal være
i et samfunn i endring. Uansett plassering på organisa-
sjonskartet må en finne samarbeidsmåter/rutiner som
sikrer kvaliteten i arbeidet, f.eks med et nyankommet
ikke-europeisk adoptivbarn, eller en nyankommet gra-
vid fra Østen. Vi ser en klar økning i arbeids – og opp-
holdstillatelser. Vi på smittevernkontoret legger ned
mange timer i kartleggingsarbeid, spesielt fordi det er
mange barn, og disse skal ha et helsekort utfylt med rik-
tigst mulig opplysninger og vaksiner.

Vi har en smittevernplan i Hamar og denne blir
fortløpende revidert etter behov og i forhold til
nye forskrifter. Planen er et velbrukt oppslags-
verk, fordi den er praktisk, og  med akkurat de
prosedyrene vi trenger (den kan for øvrig fin-
nes på internett, på www.gruk.no ). Her ligger
mye av årsaken til alle henvendelser fra andre
kommuner eller instanser. De vet at vi har svar,
eller vil jobbe for å gi et svar.

Den nye veilederen for tuberkulose er akkurat i hus, og
arbeidet med å lage nye prosedyrer er i gang. Tuberku-
losearbeidet vil fortsatt bli viktig, men tankegangen må
forandres noe. Nå må vi tenke mulighet for tuberkulo-
sesmitte i f.h.t. reisevirksomhet.  Vi må ha gode skjema-
er for de aktuelle arbeidsteder, slik at de får de riktige
personene til å ta tuberkulosekontroll, og evt. teste seg
på meticillinresistente stafylokokker. Det er særlig vik-
tig å ha gode prosedyrer i f.h.t. sykdommer som ligger i
"startgropa ", for å kvalitetssikre rutiner.

Hamar 170103

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

15

L O K A L E P R O S J E K T E R  –  H E D M A R K

Smittevernkontoret i Hamar

Foto: H
am

ar kom
m

une.

Rådhuset, Vangsv. 3



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av 

Helsesøster/psykiatrisk Helsesøster/psykiatrisk
sykepleier sykepleier
Anne Kjersti Myhrene, Elisabeth Nystuen
Stange Hamar
helsetjenester til ungdom Ungdomshelsetjenesten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I 1998 inviterte psykiater Finn Skårderud flere kommu-
ner og institusjoner i andrelinjetjenesten til å delta på en
etterutdanning om spiseforstyrrelser. I Hedmark gjaldt
dette kommunene Hamar, Stange og Elverum, samt Bar-
ne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste(BUP) og Sanderud
Sykehus. 

Det ble fra Helsetilsynet og kommunene definert føl-
gende mål for prosjekt "Rett på Sak" i Hedmark: 

1. Etablere gruppebasert lavterskeltilbud i regi av Hel-
sestasjon for ungdom

2. Skolere prosjektdeltakerne slik at de kan utføre in-
formasjonsarbeid mot elever, foreldre og andre pro-
fesjoner

3. Etablere / styrke og lage organisatoriske rammer for
bedre kontakt mellom 1. og 2. linje

4. Kompetansebygging og nettverksbygging.

Hensikten med prosjekt "Rett på Sak" var å utvikle et lav-
terskel tilbud (lett tilgjengelig tilbud) som skulle ha som
mål å forebygge spiseforstyrrelser og bedre behand-
lingstilbudet til barn, unge og voksne som kan eller har
utviklet spiseforstyrrelser. 

Prosjekt "Rett på Sak"
Opptrappingsplanen for psykisk helse understreker
kommunenes ansvar for forebyggende arbeid og at det-
te må vektlegges i de kommunale planene. For barn og
ungdom er forebyggingsperspektivet særlig vektlagt.
Brukernes behov og medvirkning skal tillegges stor vekt
for å øke kvaliteten på tjenesten (St.prp. nr. 1, 1999-2000).
Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser er en
prioritert oppgave i forbindelse med Opptrappingspla-
nen. Det er bevilget øremerkede midler til dette formå-
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Rett på sak! 
– Et samarbeidsprosjekt i kommunene Hamar og Stange rettet mot ung-
dom med spiseforstyrrelser – et lavterskel på internett og et klinisk tilbud

Fig. 1 Fig. 2

InternettInternett



let gjennom statsbudsjettet.  Noen av disse midlene ble
tildelt prosjektene "Rett på Sak" som ble forankret i kom-
munehelsetjenesten. Hedmark fylke ved kommunene
Hamar, Stange og Elverum fikk midler til prosjektet
"Rett på Sak" (Fig.1). Hamar og Stange kommuner valg-
te å samarbeide om prosjektet økonomisk og personell-
messig, og det ble utarbeidet et forslag til alternativ bruk
av midlene ved å ta i bruk Internett som interaktiv for-
midlingskanal i tillegg til et klinisk tilbud. Prosjektet ble
dermed todelt, en klinisk del og en internett del. 

Kommunene Hamar og Stange 
Hamar og Stange er to innlandskommuner som grenser
mot hverandre. Ungdom i de to kommunene benytter
seg av de samme fritids- og skoletilbud i den videregå-
ende skole. Dette skyldes de korte avstandene mellom
en del av tettstedene og at de videregående skolene i de
to kommunene dekker mange linjevalg. Det er fire
videregående skoler i Hamar, to allmennfaglige og to yr-
kesfaglige. I Stange er det to videregående skoler som
dekker allmennfag, landbruk, dans, drama, idrett og yr-
kesfag samt en Steinerskole. Til sammen gir disse sko-
lene et tilbud til ca. 2000 elever. Mange elever »pendler»
mellom de to kommunene og begge har flere hybelbo-
ere fra andre deler av fylket. Endelig har Hamar og
Stange totalt ti ungdomsskoler hvor flere av elevene be-
nytter seg av de samme tilbud på fritiden samt helsetje-
nester som elevene i den videregående skole gjør.

Begge kommunene har i flere år gitt et helsetilbud til
ungdom gjennom helsestasjonen for ungdom. Til sam-
men har de to helsestasjonene for ungdom ca 1000 sam-
taler i løpet av skoleåret. I tillegg kommer ca 1000
konsultasjoner i skolehelsetjenesten i den videregående
skole. 

Vi som har arbeidet med helsetjenester til ungdom har
de siste årene også her i området sett - som statistikkene
viser - at det er et økende behov for ungdom å ha et sted
å henvende seg for å snakke om problemer de strir med.
Vi har også inntrykk av at det er mange jenter - men også
en del gutter - som sliter med sitt forhold til kropp, vekt,
utseende og selvfølelse. Men det har ikke vært lett å få
disse ungdommene i tale. Forskning bekrefter at det kan
ta opptil fem år før ungdom med slik problematikk opp-
søker hjelp. Det ble viktig for oss i ungdomshelsetjenes-
ten å se på hva vi kunne gjøre for å nå denne gruppen
av ungdom.

Kommunepsykologen i Hamar og helsesøster i Stange
deltok i 1998 på Helsetilsynets utdannelse i »Kropp og
selvfølelse». Når denne var fullført, bestemte Hamar og
Stange seg for å søke om prosjektmidler for å jobbe fram
et tilbud til ungdom som hadde problemer i forhold til
vekt, kropp, mat og selvfølelse. Begrunnelsen for å søke
sammen og samarbeide på tvers av kommunegrensene,
var den »flyten» av ungdom i de to kommunene og de-
res beliggenhet i forhold til hverandre. Et tilbud via
internett og helsestasjon for ungdom, ville gi denne
gruppen bedre tilgjengelighet og være tilpasset deres
behov. Internett vil gi informasjon både om problema-
tikken og hvor man kan få hjelp. Her kunne de sitte

hjemme eller på skolen å stille spørsmål, eller slå opp på
fakta på informasjonssidene. Dette er et tilbud som er til-
gjengelig hele døgnet, og ikke bare har åpningstid noen
timer i uken.

Organisering 
Prosjektet ble organisert i to delprosjekter med en sty-
ringsgruppe: (Se fig. 2, side 16)

Det kliniske arbeidet
Arbeidsgruppen besto av prosjektleder som er kommu-
nepsykolog i Hamar; Elisabeth Petterson (20% stilling),
psykiatrisk sykepleier Anne Guri Amdahl (60 % i 1,5 år),
helsesøster/psykiatrisk sykepleier Elisabeth Nystuen
(20 % i Hamar) og Anne Kjersti Myhrene  (20-40% i
Stange).

Det kliniske arbeidet ble mye av tiden utført av alle i
gruppen. Psykiatrisk sykepleier Anne Guri Amdahl fra
Sanderud Sykehus var engasjert av begge kommunene
og arbeidet hovedsakelig klinisk.
Etter hvert valgte man å dele slik at to personer arbeidet
med Internettløsningen og de to andre arbeidet mer kli-
nisk. 
Følgende tabell oppsummerer omfanget av det kliniske
arbeidet som er gjennomført i en periode på ca. 1 år av
psykiatrisk sykepleier i 60 % stilling:

Internett løsningen
Løsningen ble ferdigstilt sommeren 2001, og den ble
markedsført på ungdomsskoler og videregående skoler
i Hamar og Stange.

Tjenesten omhandler følgende hovedområder:
• Informasjonsdel
• Interaktiv del:

• Spør eksperten
• Chat
• Kommentarer

De tre første månedene var det ca. 26.000 sidehenvis-
ninger. Det vil si at hver side til sammen ble besøkt det-
te antall ganger.

På Spør Eksperten har det i samme perioden kommet
inn 176 henvendelser som er besvart.
Spørsmålene kom fra personer som har eller er i risiko-
sonen for å utvikle spiseforstyrrelser, og de har i ho-
vedsak ikke vært i kontakt med offentlig hjelpeapparat.
Slik så vi at tjenesten nådde den prioriterte målgruppen.
Chat delen har vi ikke fått til å virke. Etter samtaler med
noen ungdommer mente de at dette ikke var en ordent-
lig chatteside. Det var ikke noe "rom" de kunne gå inn i.
Dette er noe vi må rette opp.

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

17

L O K A L E P R O S J E K T E R  –  H E D M A R K



I tillegg til den interaktive delen lagde vi flere informa-
sjonssider. "Hovedkapitlene" kalte vi: Om spiseforstyr-
relser, Ungdomstiden, Hvordan hjelp en venn? Under
disse finner man flere sider med informasjon vi mente
målgruppen trengte.

Prosjektet ble egentlig avsluttet ved årsskiftet
2002/2003, men vi har valgt å fortsette samarbeidet
mellom de to kommunene. Hamar kommune opprettet
sist år en 100 % stilling for psykiatrisk sykepleier i Ung-
domshelsetjensten, som sammen med kommunepsyko-
log vil ha hovedansvaret for å videreføre arbeidet med
"Rett På Sak". Helseetaten i Stange kommune foreslo å
opprette en 50 % stilling  psykiatrisk sykepleier som
skulle arbeide med ungdom med spiseproblemer. Den-
ne stillingen ble ikke vedtatt i kommunestyret.

Når det gjelder Internett-tjenesten så erfarer vi at dette
er et medium hvor vi når målgruppen og det er et stort
potensial på å forbedre denne tjenesten basert på de er-
faringer vi nå sitter inne med.

Vi mener imidlertid at dette ikke er en tjeneste som skal
videreføres bare i kommunal regi. Dette er en satsning
som bør løftes opp på nasjonalt nivå, men hvor kom-
munene Hamar og Stange kunne være en operativ driv-
kraft i dette arbeidet.  Dette krever imidlertid sentral for-
ankring og finansiering.  Det vil på ingen måte være
kostnadseffektivt at alle kommuner selv skal utvikle og
drifte denne type tjeneste.  Gjennom et sentralt prosjekt
kan tjenesten enkelt videreutvikles og det kan etableres
regionale/lokale delområder, og svartjenesten kan
gradvis regionaliseres etter hvert som det bygges ut
kompetanse i kommunene.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tone Eriksen, helsesøster i Engerdal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alle kommuner skal ha en rusmiddelpolitisk hand-
lingsplan. I min kommune står det bl.a. at "rusforebyg-
gende komité dannes av representanter for barn og
unge" Hos oss ble det politi, sosialkontor, helsesøster,
prest, Lions, Sanitetsforeningen og ungdomsleder.

Vi tenkte at de unge er "proffe" på å være ung, presten
er "proff" på må være prest osv.
Derfor ble navnet "Proff-team". Vi møtes ca. annenhver
måned. Hensikten med å ha frivillige organer med i te-
amet, er å få økonomisk støtte til det teamet ønsker å få
til. Lions sponser for eksempel de lærerene som vil ta
kurset "Det er ditt valg". Dette emnet blir integrert i flere
av klassenes timer for å bygge opp holdninger til å ta de
riktige valgene.  Ungdommene i vår kommune må flyt-
te ut av kommunen for å gå på videregående skole da
de er 16 år gamle.  Mange i denne alderen  ikke modne
til å bo på hybel og greie seg sjøl. Vi voksne ønsker at de
unge skal være best mulig rustet til å møte livets utfor-
dringer - der de opptrer i skole, venneflokk, arbeidplass,

fester osv. Som voksne behøver vi å få høre hva de unge
selv mener om voksne i situasjoner med rus, vold og sex.
Vi tror at å bygge opp selvtilliten og trivselen med "po-
sitiv rus", forbygger vi negativ rus. Det er veldig artig
når de unge sier:  "Dere voksne hører på oss og tar oss
på alvor".

Vi deltar i "klassens time" på skolen. Dette er elevenes
fora, hvor det snakkes om hvordan de unge har det, og
hvordan de ønsker ting skulle vært.  De unge diskuterer
også eksisterende aktiviteter for å forbedre disse og
komme med nye  ideer for dem som ikke er med på idrett
og musikk og annet.
Ønsker for fritiden taes opp. Transport til arrangement
er et eget emne hos oss, med en kommune som er ca. 80
km. Lang. Vi utgir også et blad; "Fakta.bladet" vårt fyl-
ler vi med  f.eks. lover om alkohol, hva er kriminelt i for-
hold til alder (f.eks  16 års grense for å ha sex) osv.

Årlig arrangerer Proff-team noe de unge har lyst til. I fjor
laget 10. klasse mannequin-oppvisning med nye og om-
sydde klær. 8. klasse fikset musikken, og 7. klasse had-
de kafé. 9. klasse hjalp ellers til med arrangementet. I år
ønsker de unge å lære mer om den flotte naturen vi bor
i. Da blir det Villmarkskveld med lysbilder og film fra
Femundsmarka.  I pausen  kan man øve på fluebinding
og fluekasting, skyte på blink og lage snarer. Det selges
brus, kaker og pølse.

Etter et større arrangement i kommunen, hvor "hele"
kommunen er involvert, diskuterer vi hvordan drikke-
kulturen er, og hva vi kan forbedre ved neste arrange-
ment. De unge vil gjerne ha rusfrie tilstelninger, men det
må legges til rette for det. En kontinuerlig dialog mellom
de unge og de voksne håper vi kan bedre trivsel hos de
fleste ungdommene i kommunen.

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

18

L O K A L E P R O S J E K T E R  –  H E D M A R K

Proff-team, rusforebyggende arbeid 
i ungdomsskolen

Fra SMS-verdenen:

Veninneprat: 
– Hvordan går det med sexlivet for tiden? 
– Joda, det er omtrent som å gå på trygd .....
– Trygd? 
– Ja, ..... jeg får litt hver mnd, men langt fra nok!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elin Granrud og Anne Grete Hagen, helsesøstre i 
Løten og Elverum, Hedmark
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunn for prosjektet:
Erfaringer fra barne og ungdomspsykiatrien er at mange
av foreldrene til barn, som henvises i skolealder, sier de
har vært bekymret  fra spe- og småbarnsalder. Man hø-
rer om symptomer og samspillsvansker, som familien
har slitt med over år, uten å be om eller få tilstrekkelig
hjelp. Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
fikk i perioden 1995-99 henvist 3 barn i alderen 0-3 år og
17 barn i aldersgruppen 3-5år. Det var derfor grunn til å
anta at foreldre og helsepersonell kvier seg for å definere
småbarns vansker innen psykiatriens område. På den
annens side vil BUPs kompetanse på bl.a. utviklings-
psykologi, samspillsintervensjon, familieforståelse, fa-
milieterapi og foreldrearbeid, være nyttig i forhold til de
minste barna.

Overordnede føringer:
A .Stortingsmelding 25: Åpenhet og helhet. Om Psykis-
ke lidelser og tjenestetilbudene (1997)    slår fast at: 
1. Det forebyggende arbeidet er for svakt.
2. Det er for høye terskler for å få behandling.
3. "Den fylkeskommunale spesialisttjenesten må i stør-

re grad utforme sine tilbud som bistand til førstelin-
jetjenesten. De psykiatriske spesialisthelsetjenestene
må være tilgjengelige, oversiktlige og inneha tilstrek-
kelig kompetanse til å gi råd, veiledning og opplæ-
ring til personell i kommunene."

B. Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og
unge 0-20 år ( Statens helsetilsyns utredningsserie 1998)
sier at:
1. Primærhelsetjenesten (herunder helsestasjonen) har

et medansvar for tidlig identifisering og hovedansvar
for oppfølging av barn og unge med særlige behov.

2. Det er viktig at helsestasjonen samarbeider med BUP,
henviser videre og unngår at barn med identifisert
hjelpebehov, blir værende i systemet til observasjon.
Likeledes er det viktig at man avklarer ansvar mellom
helsestasjonen og de andre instansene.

C. Delplan for barne- og familietjenesten i Hed-
mark.(1999) sier at:
1. Barne og ungdomspsykiatrien skal utvikle modeller

og retningslinjer for samarbeidet mellom  barne- og
ungdomspsykiatri og kommunehelsetjenesten, spe-
sielt helsestasjonene.

2. "Det må legges til rette for prosjekter, som kan utvik-
le samarbeidskompetanse mellom fagmiljøer og for-
valtningsnivå."

3. "Gjennom å prioritere valg av faglige metoder, bidrar
det til å utvikle fleksible og mobile tilbud til klienten
og deres pårørende.  Dette kan bidra til at spesialisert

kompetanse innen psykisk helsevern for barn og
unge i større grad kommer "tidsnok på banen."

Ut fra dette besluttet BUP Elverum i samarbeid med di-
rektøren i Barne- og familietjenesten å invitere tre kom-
muner til et utviklingsprosjekt, som tar sikte på:
1. Å komme tidlig inn i en problemutvikling
2. Et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten
3. Å være fleksibel og uavhengig av psykiatrikontekst.
Det ble valgt ut tre kommuner med ulik størrelse og le-
dende helsesøster fra de ulike kommunene deltok på
planleggingsmøtene. Møtene ble brukt til å beskrive et
utgangspunkt, et felles grunnlag, som gjorde det mulig
å definere mål og delmål, og til å planlegge strategier og
samarbeidsmetoder som både BUP og helsestasjonene
skulle bli fornøyd med.

Hovedmål:
BUP Elverum skal i samarbeid med helsestasjonene ut-
vikle et tilbud til familier med småbarn.
Hensikten med tilbudet er å forebygge videre proble-
mutvikling og styrke ressursene i familiene og deres
nettverk. Sentrale problemstillinger ved planlegging og
gjennomføring av prosjektet vil være hvorvidt  et regel-
messig samarbeid mellom helsestasjonen og BUP  vil
føre til at helsesøstre og helsestasjonsleger opplever økt
mestring i arbeidet med psykososiale problemer hos de
minste barna og deres familier. Videre hvorvidt et re-
gelmessig samarbeid vil føre til at flere små barn blir
henvist BUP, og derved får tidligere behandling.

Delmål: 
1. Utvikle erfaring og rutiner for samarbeid mellom 1.

og 2. linjetjenesten når det gjelder sekundærforebyg-
ging av psykososiale problemer  hos spe- og småbarn.

2. Øke kompetansen på helsestasjonen i å beskrive van-
sker og problemer de ser hos de minste barna og de-
res familier.

3. Øke kompetansen på helsestasjonene i å jobbe pro-
sessorientert med foreldre/ småbarn.

4. Senke terskelen for henvisning av de minste barna
slik at man kommer tidligere til i problemutvikling-
en.

5. Øke kompetansen på BUP ved å gi konsultasjon til
helsestasjoner omkring de minste barna.

Målgruppen er barn under 3 år og deres familier med
psykososiale problemer.

Organisering og gjennomføring:
Samarbeid mellom helsestasjon og BUP  er organisert i
faste samarbeidsmøter 1 1/2 time hver 14. dag, og ellers
konkret samarbeid omkring enkeltsaker og enkeltgrup-
per. På møtene får  helsesøster tatt opp aktuelle saker og
generelle temaer til drøfting og veiledning med medar-
beiderne fra BUP. Etter drøfting fikk noen familier til-
bud om: 
• vurdering av barnet ved at BUP-terapeut satt sammen

med helsesøster på helsestasjonen

Prosjekt "Tidlig Intervensjon"
Et samarbeid mellom Helsestasjoner og Barne- og ungdomspsykiatrien



• oppfølging av helsesøster alene
• henvisning til BUP for videre undersøkelse og be-

handling
I de sakene der foreldrene både har møtt helsesøster og
BUP medarbeider, ser vi at foreldrene i de fleste møtene
har sett på BUP terapeut som "et forstyrrende element".
Dette kan være fordi foreldrene har allerede etablert et
tillitsforhold til helsesøster og ser kanskje ikke selv be-
hovet for BUPs kompetanse. En annen forklaring er at
de ulike rollene som BUP terapeut og helsesøster har blir
forvirrende for noen av familiene. 
Konklusjonen ble etterhvert at helsesøster måtte enten
følge opp familiene alene under veiledning eller henvi-
se til BUP.  I løpet av prosjektperioden er ni familier hen-
vist til BUP.  Avhengig av type problematikk,  har hel-
sestasjonen fulgt familier tett opp alt fra uker til år.
Tilbakemeldinger fra familiene er udelt positive. De fø-
ler at de har fått god hjelp og støtte, at de er blitt tatt på
alvor.

Problemstillinger
I planleggingsfasen av prosjektet så BUP for seg at det
var tre "symptomgrupper" i denne aldersgruppen, som
kunne ha nytte av barnepsykiatrisk hjelp:
• søvnvansker
• ernæringsvansker
• dårlig evne til å regulere aktivitet som for eksempel

uro og misnøye

Etterhvert som vi helsesøstrene ble tryggere i veiled-
ningsituasjonen og bedre kjent med BUP og deres kom-
petanse, erfarte vi at behovet for veiledning gjaldt
mange flere familier med annen type problematikk som:
• adferdsproblematikk
• deprimerte barn, traumatiserte barn av utenlandsk

opprinnelse
• overstimulerte barn, som var adoptert

BUP fikk etterhvert godt innblikk i "hverdagen" på hel-
sestasjonen. De så at mange av familiene som benyttet
seg av helsestasjonens tilbud, slet med komplekse
psykososiale problemer. Det i seg selv var ikke så over-
raskende som at helsesøster ble den som fulgte opp dis-
se familiene, i mangel på tilbud fra andre etater, også 2.
linjetjenesten. Behovet for veiledning for å kunne ivare-
ta disse familiene på en bedre måte, var sårt tiltrengt. Vi
vurderte belastningene i disse familiene så store, at det
var trolig at symptomfrie barn ville utvikle symptomer
på mistrivsel etterhvert. Vi helsesøstre var derfor opp-
tatt av hvordan forebygge skjevutvikling hos barn og fa-
milier hvor vi så:
• barn med mødre som var alvorlig syke
• rusproblemer hos en eller begge foreldre
• kriser i ekteskap/samboerskap, oppløste familier
• deprimerte foreldre, herunder også post partum de-

presjon

Også andre familier med store belastninger ble fulgt
opp:
• familier med funksjonshemmede barn
• unge, alenemødre med lite nettverk, som strevde med

å tolke barnets signaler

Når vi i ettertid ser på problematikk som er tatt opp i de
tre ulike kommunene, ser vi til dels store forskjeller. Vi
har ikke hatt kapasitet til å gå i dybden på dette, men vi
har stilt spørsmål om forskjellig organisering av helse-
stasjonstilbudet, ulik erfaring og kunnskap og kontinu-
itet har innvirkning på dette.

En av de tre kommunen har tilbud om gruppekonsulta-
sjoner i barnets første leveår og har veldig god oppslut-
ning om tilbudet. To av kommunene har tilbud om en-
kelkonsultasjoner.
Den kommunen som har god oppslutning om gruppe-
konsultasjoner har hatt mindre veiledning på søvnvan-
sker, ernæringsproblemer, økt uro og misnøye i sped-
barnstiden. Her har en tatt opp mer sammensatte
psykososiale problemstillinger. Det er ønskelig å tenke
seg at det har sammenheng med gruppeprosessen, og at
mange av foreldrene i gruppen har fått et større nettverk
gjennom gruppene.

Som helsesøstre sitter vi også på ulike kunnskaper og er-
faringer, som vil påvirke møtet med foreldrene og hva
vi "ser".
Kontinuitet har vært et viktig element i prosjektet. Både
for å bli kjent med familiene, følge dem opp, men også
for selv å være en del av prosessen. For oss helsesøstre
var dette en ny måte å jobbe på, som krevde tid også til
refleksjon. Dette ble vanskelig i kommuner der en had-
de sykefravær og måtte prioritere andre oppgaver.

Kompetanseutvikling på helsestasjonen:
Veiledningen har hjulpet oss til å bli tryggere i utøvelsen
av faget vårt. Vi er blitt mer bevisst vår kunnskap, og
kanskje også mer stolt over den jobben vi gjør.  Vi ser at
den posisjon helsestasjonen har i befolkningen gir oss
større mulighet enn vi trodde til å forebygge psykososi-
al skjevutvikling.
Vi lytter mer til "magefølelsen" og ikke minst setter ord
på den. Vi er blitt bedre på å stille konkrete spørsmål og
tryggere på å gå inn i saker, der det er bekymring for bar-
nets trivsel. Dette har hjulpet oss i å se hva som er bar-
nevernsaker, og til å sende klarere meldinger til barne-
vernet.
Vi har fått mer kunnskap og erfaring om styrking av for-
eldrerollen.  Samtidig ser vi at begrepet "samspill" rom-
mer mye, noe som krever at helsesøstre må bli flinkere
til å nyansere hva vi ser. Vi har lært å ta i bruk andre tek-
nikker og innfallsvinkler. Modeller som søker å hjelpe
foreldre og barn inn i en egenprosess, som kan gi posi-
tiv endring. 
Endring tar tid. For å være en hjelper i prosessen må en
selv ha mulighet til -tid-  for å reflektere sammen med
noen.

Kompetanseutvikling i BUP:
BUP medarbeiderne har sett det som nyttig og lærerikt
for sitt arbeid å bli bedre kjent med helsestasjonens opp-
gaver og utfordringer. De sier selv:"helsestasjonen ser
barn og familier med langt mer komplekse psykososia-
le problemer enn vi hadde forestilt oss".  Dette bekrefter
et gap mellom de vanskelige og sammensatte sakene
som 1.- linjetjenesten sitter med og antall henvisninger
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som BUP mottar. Det har vært en utfordring for BUP å
gi veiledning til en faggruppe som har helt annen ut-
danning og andre oppgaver enn dem. Dette har krevd
og vil kreve nytenkning og utvidet kompetanse fra de-
res side.

Konklusjon:
Prosjektet har gitt nyttige erfaringer i samarbeidet
mellom 1.og 2. linjetjenesten om primær og sekundær-
forebygging av psykososiale problemer. Øremerket tid
og egen opplevelse av økt kompetanse har gjort det mu-
lig for oss helsesøstre å gå dypere og grundigere inn i sa-
ker, der det er bekymring for barnets trivsel eller fare for
utvikling av psykososial problematikk.
De fleste barn /familier med et oppfølgingsbehov bør få
det på helsestasjonen, med veiledning fra BUP. Deres
kompetanse på psykopatologi hos eldre barn er viktig
for å hjelpe helsestasjonene i å identifisere de små barna
som kan utvikle alvorlige vansker, så tidlig som mulig,
og aller helst kunne forebygge disse. Her har vi en ut-
fordring i å henvise de alvorlige sakene tidligere enn vi
har gjort frem til nå.

BUP  ser at de ikke har ressurser eller får ressurser til å
følge opp den mengde saker, som vil komme i årene
fremover. Den eneste muligheten BUP ser, er å ruste opp
1. linjetjensten til bli bedre til å forebygge og behandle.
Det er viktig at fagmiljøene og myndighetene drøfter og
utarbeider juridiske retningslinjer for veiledning og do-
kumentasjon ved arbeid på tvers av organisasjon og for-
valtningsnivåer.

Videreføring av prosjektet:
Forhåpentligvis vil helsestasjonene få tilbud om veiled-
ning sammen annen hver uke. Dette er dessverre ikke
avklart i skrivende stund. Vi helsesøstre håper at BUP
finner det økonomisk mulig å prioritere dette arbeidet.
Helsestasjonen må også få forankret dette arbeidet i hel-
sestasjonsvirksomheten, noe som krever forståelse fra
ledelse og politikere om at dette er et viktig og ressurs-
krevende arbeid, der målet er velfungerende familier
med  friske, fornøyde og lykkelige barn. 
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POESI
Hva poesi er –?

Spør vinden,
spør tranene ved nattsjøen, spør
en talgstripet gammel lysestake
som svarer deg med stillhet:

Poesi er dette ene:
at du lever.
Og overvinner Døden
hver jordiske dag.

Tro ikke et øyeblikk at
du makter det
hvis ikke skosnutene dine
fikk mørke strimer av doggvått når
du går over grønnsværet om morgenen,
hvis ikke jentene på bussholdeplassen sto der
med munnvikene omspunnet av smil, hvis ikke
rugbrødet i frokostpausen hadde en smak
av auguststillhet og mysterium,
hvis ikke ...

Hans Børli
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Inger Andersen, helsesøster og 
Ivar Sander, psykiatrisk sykepleier
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stange Kommunes familieteam er en del av helsesta-
sjonstilbudet, rettet mot familier som venter barn og fa-
milier med barn opp til tre år. Det består av tre halve stil-
linger, og er et tilbud til familier som strever med sam-
spill, psykiske eller fysiske problemer eller andre for-
hold som vil belaste barna ekstra.  En familie kan være
alt fra en gravid enslig mor via en tradisjonell kjernefa-
milie, til en fraskilt familie med nye steforeldre og ste-
barn.
Vi ønsker å komme inn før spørsmålene og vanskene blir
for mange og fastlåste, og å hjelpe foreldre til å finne
egne ressurser og løsninger slik at familien får det bed-
re. 

Teamet består av tre halve stillinger, som fylles av:
• Inger Andersen, helsesøster og psykiatrisk sykeplei-

er
• Kari Tovan Riberg, barnepleier
• Ivar Sander, psykiatrisk sykepleier

I samarbeid med familiene vil vi 
• kartlegge situasjonen; hva fungerer bra og hva ønsker

de annerledes.
• Bidra til endring i det familiemedlemmene selv opp-

lever som problematisk gjennom å sette fokus på fa-
miliens ressurser og prøve å styrke dem.

• se situasjoner fra flere synsvinkler.
• gi ny kunnskap til foreldre/foresatte om hva barn og

foreldre trenger hver for seg og som familie.
• Hjelpe familier til samhandling med ressursnettverk;

familie, venner, barnehage, PP-tjeneste, barnevern,
familievernkontor osv. hvis behov.

• legge grunnlag for å ha det godt sammen, gjøre noe
sammen og skape gode opplevelser i hverdagen.

HVEM HENVISER?
Vi ønsker å være lett tilgjengelige. Alle kan henvende
seg til oss. De fleste henvendelsene kommer fra helse-
søstre og jordmor. Mer sporadisk fra den som ønsker
hjelp selv, lege, prest, barnevern, psykiatrisk sykepleier,
sykehus, slekt & venner etc. 

HVORDAN VI ARBEIDER
Mye av arbeidet vårt foregår i hjemmene der familiene
bor. Noe er samtaler på helsestasjonen. Det er veldig
mange forskjellige problemstillinger. Vi søker å møte
den enkelte der den er i sitt liv og sin hverdag. Vi prø-
ver å bidra til forandring. Vi kan likevel ikke endre noe.
De må selv gjøre jobben. Vi kan prøve å bidra til moti-
vasjon og, når motivasjonen er på plass, med veiledning
og kunnskap. 

Vi arbeider hovedsakelig gjennom foreldrene, med å
styrke foreldrene i sine roller, hjelpe dem til å se situa-
sjonene med nye øyne eller fra nye vinkler, med å tilfø-
re dem ny kunnskap utifra deres eget  behov. Vi er opp-
tatt av å støtte foreldre i å uttrykke den kjærligheten de
føler og å være tydelige og sette trygge grenser. Noen fa-
milier trenger en eller to samtaler for å sortere og rydde,
mens andre trenger ukentlig eller oftere over måneder
eller år. Det er veldig forskjellig.

Noen familier trenger en løsning, andre en helt annen.
Både ut fra hvordan familien er og hva de ønsker hjelp
til. Derfor trenger vi kunnskap.

Vi er opptatt av familien som helhet. Alle påvirker hver-
andre. 
Hvis en i familien har problemer må vi ha i hvert fall to
perspektiver:
• Det kan i hovedsak være denne personens problem
• Det kan i hovedsak være et symptom på samspillet i

familien

Generasjonsperspektivet
Kari Killén har skrevet en god bok som heter "Barn-
dommen varer i generasjoner". Jeg tror at alle vi som har
barn opplever at vi veldig ofte gjør ting på samme måte
som foreldrene våre gjorde. Vi husker ikke nødvendig-
vis bevisst at de gjorde det på denne måten, i hvert fall
ikke fra vi var riktig små, men mye ligger nedfelt i oss
som en handlingsberedskap eller ferdige mønstre like-
vel. 
I de sammenhengene der foreldrene våre gjorde ting på
en god måte, er jo dette både greit og nyttig. Hvis det er
ting vi ønsker å gjøre annerledes enn foreldrene våre, må
vi bevisst velge noe annet. 
Vi kan hjelpe foreldre til å se sine mønstre for sam-
handling. Hvis de ikke er hensiktsmessige kan vi hjelpe
dem til å se at de kan velge andre mønstre.
I stressede og pressede situasjoner vil vi likevel ofte fal-
le tilbake i det gamle og gjøre det som ligger preget i oss,
det som foreldrene våre gjorde.

Stabilitet
Alle mennesker og familier har behov for stabilitet og
forutsigbarhet. Det gir trygghet og gjør det enklere å for-
holde seg. Dette vil noen ganger oppleves som motstand
mot forandring. Det kommer særlig tydelig til uttrykk
når folk har det vondt. Da handler det ofte om at de har
noen "løsninger" som en gang i tiden fungerte, og som
derfor blir brukt igjen og igjen. Nå fungerer de ikke leng-
er, og blir derfor problembevarere isteden for problem-
løsere. 
For å forandre seg må de både se at det finnes alternati-
ver, tro at alternativet er bedre enn det som er nå, og ha
styrke og vilje til endring. Der håper vi å kunne bidra.
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HELSESTASJONENS FAMILIETEAM
Forebyggende arbeid med fokus på samspillet i familien
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Samlivsproblemer
Samlivsbrudd er en stor belastning for barn. Både fordi
de får mye mindre kontakt med minst en av foreldrene
og fordi samlivsbruddet er en så stor belastning for for-
eldrene at de blir veldig slitne, og dermed har mindre å
gi barna.
Familievernkontorene er de som er gode på slikt. Derfor
er vi veldig raske til å be folk bestille time der. De har
imidlertid lange ventelister, så vi gir av og til et tilbud i
ventetiden. Det er trolig bedre enn ingenting. For å fore-
bygge at de gir opp.
Vi prøver å få begge til å lytte like mye som de snakker,
i hvert fall mens vi er der. At de skal prøve å se ting fra
den andres synsvinkel i tillegg til sin egen.
Noen ganger prøver vi også å få dem til å inngå avtaler
seg imellom slik at begge kan få det noenlunde, og slik
at hverdagen går til de skal på familievernkontoret. 
Vi legger også vekt på at de, uansett problemer, er for-
eldre, og at det er viktig å ivareta barna og skjerme dem
for foreldrenes problemer så langt det er mulig.

Vi har erfart at det er lurt å være to, i hvert fall når vi
starter i en familie. Vi kartlegger bedre og er mer kreati-
ve. Da er det også lettere å få hjelp av den andre på tea-
met hvis vi kjører oss fast underveis.
Vi har fast faglig veiledning, ca. en gang per måned. Det
er til uvurderlig nytte.

NOEN EKSEMPLER PÅ TYPISKE PROBLEM-
STILLINGER:
• Nyfødt barn, sliten mor som strever med ammingen,

føler seg mislykket, ikke føler glede ved barnet. Far
arbeider mye eller langt unna, og er mye borte. 
Vi går inn med støttesamtaler og hjelper til med å sor-
tere i kaoset, og gir kanskje praktisk støtte over noen
få uker, og ting ordner seg. Er det ikke flott? Ville det
ha ordnet seg uten oss? Trolig. Det får vi aldri vite.

• Mor (eller far) med psykiske problemer og lite barn. I
hvilken grad og på hvilken måte påvirker disse pro-
blemene familiens og barnets situasjon? Vi kartlegger
sammen med den som har de psykiske problemene
og /eller familien, og ser på hvilke tiltak som eventu-
elt vil være aktuelle. 

• Foreldre som har psykiske lidelser har gode følelser
for barna sine og byrden blir større for dem ved å se
at barna lider pga. den voksnes sykdom.

• Mye misforståelse ligger i at man tror at man "legger
sten til byrden" ved å stille spørsmål om foreldre-
fungeringen. De er glad i barna sine og ønsker det bes-
te for dem. De fleste opplever det som lettelse å få
snakke om dette ømtålige tema og sammen finne løs-
ninger som kan være så gode som mulig.

• Problemer i parforholdet av ulike årsaker vil ofte
være svært belastende for barna, og vil ofte ende i et
samlivsbrudd hvis de ikke finner ut av det. Vi kart-
legger situasjonen, og vil i mange tilfeller anbefale
sterkt å bruke familievernkontoret, da vi ikke har god
nok kompetanse på dette. Siden de har lang ventetid,
vil vi ofte tilby samtaler som en foreløpig hjelp. Vi vil
også kunne arbeide parallelt, ved at vi arbeider med
samspillet med barna mens familievernkontoret tar
for seg parforholdet.

• Enslig mor med lite nettverk. Sliter med å få til det
daglige, og er ensom og ulykkelig. Vi kan kartlegge,
kanskje tilby praktisk hjelp en periode, hjelpe til med
å peke på mulige arenaer der det er mulig å bli kjent
med folk i lignende livssituasjoner, kanskje gå sam-
men med dem dit de første gangene? Vi vil forsøke å
heve, løfte, få mor til å kjenne at hun er viktig for bar-
net sitt. Gi trygghet. Vi legger vekt på ikke å overta
ansvar, men isteden få mor til å bli trygg på det hun
gjør.

• Familier i sorg, eller andre kriser:
• Sorg er en naturlig og en del av livet. Her skal vi ikke

gå inn og prestere, men være i en prosess sammen
med den som sørger. Være, gi tid, gå sammen med,
og hjelpe til å sette ord på de vonde følelsene.
Viktig å ikke gjøre barnet til bærer av den voksnes
sorg, men la barnet, hvis det er stort nok til å oppleve
tapet, gi sorgen sitt uttrykk. Vi vil i hovedsak arbeide
gjennom den voksne men med  spesiell  fokus på bar-
net.

Vi går sammen med og gir tilbud om regelmessige sam-
taler over tid. Vi avslutter når familien er klar for det. I
noen familier opplever vi virkelig å være til nytte, mens
vi i andre familier ikke greier å bidra til endring.

All støtte fra oss er frivillig, familien må ønske å ta imot
hjelp fra Familieteamet.
Det er slik her som andre også sikkert er kjent med,  at
de som virkelig har behov for hjelp vegrer seg for å ta
imot, mens andre ønsker at vi skal være lenger i famili-
en selv om de så absolutt burde "kaste seg utpå" og har
muligheter selv til å klare seg godt nok. Vi opplever at
mange saker er vanskelige, og at vi har stor nytte av den
kunnskapen og kompetansen vi har. 

VISJONER
• Nå gir vi tilbud til familier med barn opp til tre års al-

der, ut fra at det er større gevinst jo tidligere forebyg-
gingen settes inn. 
Vi ser at det er store behov i mange familier med stør-
re barn også. Visjonen blir da å utvide teamet med
flere ansatte og familier med eldre barn.

• Å utvide kompetansen, ved at en av oss kan videre-
utdanne seg til familieterapeut og/eller at en av oss
kan lære "Marte Meo" skikkelig. Hvis familieteamet
ble utvidet til å omfatte flere årskull, ville det jo også
kunne ansettes flere med annen kompetanse, og slik
utvide bredden i teamet.

• Vi som arbeider i "Teamet" trives og synes vi har spen-
nende og uforutsigbare dager.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Reidun Markus, helsesøster fra 
ped.pol. Elverum
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet har Na-
sjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved
kronisk sykdom, Aker universitetssykehus HF, satt i
gang ett to-årig utviklingsprosjekt rettet mot familier
som har barn med funksjonshemming. I dette prosjek-
tet står familieperspektivet i sentrum og det fokuseres
på informasjon og mestring. Rundt omkring i Norges
land, har 20 lokale prosjekter fått tilsagn om stimule-
ringsmidler og et av disse er forankret til Barneklinik-
ken ved Sykehuset Innlandet HF – Elverum.

Prosjektets grunntanke: 
For personer med kronisk sykdom/funksjonshemming
og deres pårørende er god opplæring og mestring like
viktig som medisinsk behandling.

Helsepersonell har fagkompetanse, mens erfarne bru-
kere/foreldre har viktige kunnskaper om hvordan det
er å mestre hverdagen. For å lykkes i å skape gode læ-
ringstilbud, er det vesentlig at helsepersonell og brukere
samarbeider om planlegging, gjennomføring og evalu-
ering av tilbudene. Det vil si at fagpersonell og bruker-
representanter skal være likestilte og delta i alle tre fa-
sene.

Prosjektets mål:
- å skape arenaer og møteplasser der familier som har
barn med funksjonshemming, sammen med fagfolk, set-
ter informasjon og mestring i fokus.
- langsiktig mål er å etablere et nasjonalt system som sik-
rer relevant informasjon og veiledning for familier som
har barn med funksjonshemming.

Helt konkret er målet at:
• Prosjektet utvikler, prøver ut og etablerer læringstil-

bud. 
• Familiene opplever at læringstilbudene fremmer

mestring i hverdagen
• Tilbudet er tilgjengelig for familiene, uavhengig av

diagnose og bosted.
• Prosjektet initierer samarbeidsmodeller på tvers av

nivåer og etater.
• Prosjektet etablerer nettverk og synliggjør erfaringer

på Internett i samarbeid med Nasjonalt kompetanse-
senter for læring og mestring ved kronisk sykdom,
Aker universitetssykehus HF.

Læringstilbudene planlegges og gjennomføres av forel-
dre som har barn med funksjonshemming og "lokale"

fagfolk fra habiliteringstjeneste, familievernkontor, bar-
neavdeling, trygdekontor, helsesøstertjeneste med mer.
Tilbudene kan rettes mot familier som har barn med en
spesiell diagnose, men kan også være arenaer for møter
mellom familier på tvers av barnas diagnoser.

Ved Barneklinikken ved Sykehuset Innlandet HF – El-
verum fikk vi tildelt midler høsten 2002 og har siden ok-
tober arbeidet med Familieprosjektet. Vi fikk lønnsmid-
ler til 50% stilling samt driftsmidler ut 2003. Stillingen
fylles 45% av undertegnede, som er sykepleier/helse-
søster og som til daglig arbeider ved Barnepoliklinikken
ved nevnte sykehus. 5% av stillingen fylles av Gerd Au-
denby som hjelper til med blant annet skrivearbeider.
Vi har en lokal referansegruppe, som består av 2 forel-
drerepresentanter, barnelege, helsesøster, klinikkle-
delsen ved barneklinikken og leder for Familieprosjek-
tet sentralt. Denne gruppen er rådgivende utvalg for
prosjektleder og skal bidra med innspill og kunnskap fra
ulike ståsteder til gjennomføring av prosjektet.
I Elverum bestemte vi oss i første omgang for å arbeide
med et tilbud til familier som har barn med ADHD. Vi
dannet en arbeidsgruppe bestående av 2 foreldrerepre-
sentanter, barnelege fra Sykehuset Innlandet HF, spesi-
alpedagog fra PPT i Elverum, nevropsykolog fra Nev-
roteamet på Hamar samt oss to som arbeider i Familie-
prosjektet lokalt. Vi hadde 3 møter for å planlegge opp-
legget og 10. januar gjennomførte vi tilbudet, som var en
temadag hvor både foreldrerepresentanter og fagperso-
ner bidro. Det var tett program og  deltakerne viste en-
gasjement og interesse. Både vi og deltakerene var for-
nøyde. Det vi imidlertid erfarte var at det et viktig å ha
god tid til samtale og diskusjon. Dessuten bør det være
rom for at deltakerne får utvekslet erfaringer. Vi har eva-
luert denne dagen og gjort noen justeringer i forhold til
fremtidige tilbud. Planen er at vi skal gjennomføre det-
te opplegget 3 – 4ganger til i løpet av året. I løpet av den-
ne perioden vil vi forsøke å ha deltakere fra ulike steder
i Hedmark. Vi har dessuten ønske om å arrangere en te-
makveld som oppfølging for disse gruppene slik at det
tilrettelegges for at de kan møtes igjen og utveksle erfa-
ringer. Samtidig vil vi kunne fange opp om det tilbudet
vi gjennomførte, har vært av betydning/verdi. For noen
kan slike treff bidra til  større sosialt nettverk. En kan
dessuten se for seg foreldrestyrte aktiviteter som opp-
følging etter hvert.

Ved Barneklinikken i Elverum, har vi god erfaring med
ulike pasient/foreldreskoler og tror at et tilbud til forel-
dre som har barn med ADHD skal kunne drives også et-
ter at prosjektperioden er over.

Foruten dette tilbudet arbeider vi nå med et en-dags til-
bud for foreldre som har barn med Cystisk Fibrose. Det-
te skal gjennomføres i vår.

Familieprosjektet
– et utviklingsprosjekt med fokus på informasjon og mestring for familier
som har barn med funksjonshemming
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Familier som har barn med funksjonshemming opple-
ver ofte felles utfordringer og kan lære mye gjennom å
ha en felles møteplass. Med utgangspunkt i dette ønsker
vi også å utarbeide et tilbud som rettes mot grupper på
tvers av diagnoser. Et aktuelt emne kan være "fokus på
følelser".  Neste skritt på denne veien blir å danne en ar-
beidsgruppe som i fellesskap skal utforme et tilbud som
kan gjennomføres i høst. 

Å arbeide i prosjekt er for meg en ny og interessant ut-
fordring. Det er givende å arbeide på tvers av fag og eta-
ter og ikke minst er det spennende å samarbeide nært
med foreldrerepresentantene. Jeg erfarer at foreldrene
innehar mye kunnskap. Det er lærerikt å lytte til det de
sier og det er nødvendig å gi deres rolle en verdi.

I 2001 inviterte Sosialminister Guri Ingebrigtsen til sam-
råd under temaet "Hverdagen for familier med funk-
sjonshemmede barn". I oppsummeringen heter det blant
annet: "Det å få grundig informasjon på riktig tidspunkt
og få utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
er i seg selv en svært viktig og god hjelp, samtidig bidrar
det til å forebygge slitasjen i familien".
Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper at vi gjennom pro-
sjektperioden skal komme fram til tilbud som imøte-
kommer brukernes behov, at vi kan gjøre møteplasser
tilgjengelige og at vi kan bidra til at familier som har
barn med funksjonshemming opplever mestring av
hverdagen.
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SKIBLADNER
– verdens eldste hjuldamper i drift

Norges første jernbane – mellom Christi-
ania og Eidsvoll – hadde vært i drift i to
år da Skibladner gikk sin jomfrutur på
Mjøsa den 2. august 1856. Den bragte ho-
vedstaden og innlandet nærmere sam-
men. I 1880-årene trafikerte inntil 40 båter
Mjøsa, men nå er Skibladner den eneste
som er tilbake. Skibladner er både kultur-
historie og et spennende opplevelsestil-
bud til turister og andre passasjerer. Siden
starten i 1856 har ikke båten endret seg
mye. Seil med Skibladner og  opplev
Mjøsa – Norges største innsjø – med ver-
dens eldste hjuldamper i drift.

SÅ SEILE VI PÅ MJØSA
Av Alf Prøysen

" Så seile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk,
en ørret laga ringer
store som en finger.
"Plopp!"….. så blir det stille, 
det er som om du ser
at månen over Skreia har slept et gledes-tåre ner…
Så læs vi på en påsa der den stille driv forbi, 
om "Alltid friske varer" ifrå Stange Bakeri.
Så seile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk,
og i et kratt ved vangen,
som grenser opp til Tangen, 
der er det fár i graset , og gjømt i stein og strå
der ligg en herresykkel ….. og setet er det natt-dogg på …"



–––––––––––––––––––––––––––––––––

Av helsesøster Gerd F. Haugen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Etter initiativ av helsesøstergruppa i Hedmark ble Fyl-
keslegen kontaktet for å bidra med midler til å dekke
kurs i gruppeledelse.  Vi ble støttet med kr. 90.000.  Kom-
munene måtte selv dekke kr. 1000 pr deltaker.

Det ble lagt opp til 2 kurs, et i jan. –02 og et i sept. – 02.
Kurset gikk over 4 dager.  36 helsesøstre har deltatt på
kurset, og de er hovedsakelig fra Hamar, Løten, Ring-
saker og Elverum kommune.

Vi fikk sosionom Vigdis Løyning som kursleder, og det-
te kurset bevisstgjorde oss på hvordan vi kan drive
grupper mer målrettet.

Brukermedvirkning   er et sentralt begrep i helsetjenes-
ten, noe som innebærer at fagpersoner skal ha en hold-
ning og  måter å arbeide på, som sikrer brukeren me-
dinnflytelse.
I «Gruppearbeid- metoder og muligheter» (3-95) og i
«Veileder for helsestasjon og helsetjenesten» (2-98)  er
det klare føringer i forhold til å utvikle forskjellige grup-
petilbud. Grupperelaterte tiltak kan muliggjøre bruker-
medvirking i større grad, både i planlegging og
gjennomføring av tiltak. I tillegg kan gruppene bidra til
å skape sosiale nettverk og bedre livsbetingelser.
Gjennom gruppene kan det enkelte menneske få støtte
fra andre gjennom innlevende forståelse, stimulering og
oppmuntring.

Mye tyder på at bruken av gruppemetode vil øke i tiden
fremover som en følge av at flere vil trenge hjelp  av for-
skjellig art. Det blir en utfordring for helsepersonell å
prioritere bruk av tid og utvikle forskjellige arbeidsme-
toder, som  ivaretar brukerperspektivet, og  som er best
egnet og mest effektive for å nå mål og delmål.
Fagpersonens utfordring blir bl. annet å  anerkjenne og
stimulere de ressurser som finnes innebygget i gruppe-
situasjoner, legge til rette for at gjensidig hjelp kan finne
sted, og i større grad hjelpe deltakerne til å hjelpe hver-
andre.

For å få et bevisst forhold til å bruke gruppearbeid som
en arbeidsmetode i helsefremmende og sykdomsfore-
byggende arbeid er det nødvendig å ha kunnskap om
gruppearbeid som arbeidsmetode og få trening i grup-
peledelse. 

Gruppeutfordringer i praksis – hvordan bli en god grup-
peleder?

er et  4 dagers opplæringstilbud, som mer enn to hun-
dre helsesøstre i forskjellige fylker har gjennomført.
Tilbakemeldingen har vært at det er stort behov for opp-
læring, og at det er viktig at flere fra samme arbeidssted
deltar på kurs. Deltakerne opplever kurset som bevisst-
gjørende, holdningsmessig, faglig, matnyttig og moti-
verende i forhold til å utvikle forskjellige gruppetilbud
i egen praksis.
Formålet med kurset er å bevisstgjøre, utvikle /  videre-
utvikle egen kompetanse i gruppeledelse . 
Det fokuseres spesielt  på  verdier og holdninger, utvik-
ling av egen gruppelederstil, mellom-menneskelige
samhandling i grupper og utvikling av gruppeleder-
ferdigheter.

Innhold  i kurset er: 
– Formål med gruppearbeid
– Gruppelederrollen sett i forhold til:               

– planlegging og rekruttering
– oppstart av grupper- første møte
– arbeidsfaser i grupper
– roller i grupper
– egne verdier og holdninger til gruppearbeid
– avslutning av gruppearbeid

Arbeidsformen er deltakerstyrt og læring  skjer gjennom
refleksjon over egen praksis og prosesslæring gjennom
en fire dagers gruppeprosess. Det veksles mellom egen
refleksjon, oppgaver, arbeid i smågrupper, praktiske
øvelser, plenumsutveksling og teori input.
Dersom noen er interessert i nærmere informasjon om
kurset kan henvendelsen gå til kursleder Vigdis Løy-
ning, Gregers Gramsv.14a  0382 Oslo 
Tlf./faks 22 50 03 15
E.post vi.l@online.no

I Hamar valgte vi å gå bort fra konsultasjonsgrupper til
å starte med barselgrupper, for å styrke familiens nett-
verk.  Vi laget en prosedyre, som følger:

Barselgrupper
Målsetting:
Helsestasjonen ønsker å bidra til å styrke samholdet til
småbarnsforeldre i Hamar.

Vi tror det er verdifullt og hyggelig å bli kjent med for-
eldre i samme situasjon, utveksle synspunkter, kunn-
skap og erfaringer.  Kanskje kan man også bli til hjelp og
støtte for hverandre utover gruppevirksomheten.

Sammensetning:
Gruppen er for foreldre med barn i alderen 0-2 måne-
der. 
Det er ønskelig at bare en av foreldrene møter, og at søs-
ken ikke er med da det vil skape uro i gruppa. Samme
forelder bør møte hver gang.

Størrelse på gruppa:
5-7 foreldre med barn.
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Varighet:
4 ganger á 1 1/2 time.

Tema i gruppa:
Det er opp til medlemmene i gruppa hvilket tema som
skal drøftes.
Taushetplikt:
Dere har selvfølgelig ikke taushetsplikt på lik linje med
helsepersonell, men vi regner med at det som kommer
opp i gruppa blir behandlet med diskresjon.

Ansvar: 
Helsesøster er leder for gruppa, men det er opp til hver
enkelt å ta ansvar for å bruke gruppa slik at de får ut-
bytte av å delta.

Det er viktig at alle møter presis, og at en gir beskjed der-
som en er forhindret fra å møte.

Sted:
Hamar helsestasjon

Tidspunkt for gruppe:  _______________                             

Svarfrist:
Innen en uke etter hjemmebesøk.  

–––––––––––––––––––––––––––––––
Brukerundersøkelse:
Vi har hatt sykepleiestudenter, som nylig har gjort en
brukerundersøkelse vedrørende barselgrupper, og vi
har lyst til å dele resultatene med dere. Jeg oppgir de to
vesentligste svaralternativene. 39 brukere har besvart
spørsmålene.

Hvorfor valgte du å bli med i barselgruppe?
Bli kjent 30
Utveksle erfaringer 12
Hva har det betydd for deg å være med i barsel-
gruppe?
Noen å snakke med – bli kjent – sosialt samvær 24
Trygghet 6
Nyttig "faglig" 3
Har du fortsatt kontakt med de andre i barselgruppa?
Ja 33
Nei 6

Var det lett å bli en del av gruppa?
Ja 38
Er det viktig at helsesøster er tilstede ved hvert treff?
Viktig: 18
Bare i begynnelsen 14
Evt. hvilken funksjon bør helsesøster ha i gruppa?
Rådgivning 14
Få i gang kommunikasjon 9
Har antall treff tilsvart til ditt behov?
Passe 29
For få 8
Er det noe du savner av innhold i gruppesamlingen?
Nei 25
Ja 11
For eksempel: Hvis spørsmål uteblir – ha "program",
tema med psykolog, fysioterapeut, kosthold-introduk-
sjon av fast føde,  info om barnesykdommer,  utslett,
søvn  m.m.

Far er ofte ikke med i barselgruppene.  
Vil det være behov for et eget tilbud til fedre?
Ja 14
Nei 9
Vet ikke 15
Har du barn fra før?
Ja 14
Nei 26
Mener du at Hamar helsestasjon bør fortsette 
med dette tilbudet?
Ja 39

Evt. andre kommentarer:
Meget godt tilbud, som gir trygghet og vennskap. Den
sosiale biten er viktigst. Få med mødre fra andre kultu-
rer. Viktig å møtes til en eller to treff som oppfølging for
eksempel ved 4 mndr. – 8 mndr. 1 år.

Håper dette kan være til nytte dersom din helsestasjon
tenker å starte med grupper.
Vi har hatt grupper på ca. 7 stykker, og barna er fra ca.
halvannen måned til to måneder.
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Et vers om tran
Lokk øya og si du skal ta’n
og si at det ikke er tran,
men det er jo tran
og du må jo ta’n
selv om det er tran, 

skal du ta’n.

Alf Prøysen



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved Miljørettet helsetjeneste, O. Nymo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOEN ENKLE RÅD FRA HELSEAVDELINGEN FOR
Å BEDRE INNELUFTEN ETC. I BOLIGER, SPESIELT
VED NYBYGG

Det er viktig å tenke innemiljø i  planleggings- byggefa-
sen, derfor gir vi deg  følgende råd:
• alt byggemateriell, medregnet  isolasjonen, må være

tørr og oppbevares slik at de ikke tar til seg fuktighet
under byggeperioden

• alt materiell til interiøret må ha en kvalitet som ikke
avgir gasser eller stoffer som kan være helseskadeli-
ge eller allergifremkallende

• det bør installeres sentralstøvsugeranlegg og plan-
legges så få støvhyller som  mulig

• høge skap føres til tak eller skrås, slik at de kan ren-
gjøres med langskaftutstyr fra gulvnivå og  ikke fun-
gere som lagerplass / støvhylle. Forleng kjøkkenska-
pene med sokkel, slik at de går til tak, sett på dører og
du får ekstra lagerplass. Ventilatoren over komfyren
må kjøre avtrekket direkte ut i fri luft. (Det er viktig å
åpne et vindu på kjøkkenet når vifta går for å unngå
stort undertrykk i huset, jordgasser trekkes opp fra
grunna, radongass etc.)

• evt. panel bør være stående for å unngå ekstra støv-
hyller

• med dagens byggeskikk hvor husene er tette og
mangler god ventilering, bør alle montere inn et me-
kanisk balansert  ventilasjonsanlegg med varmegjen-
vinner og EU 7-9 filter, det er etter vårt skjønn den bes-
te måten å ventilere boligen/ arbeidsplassen  på  (se
ventilasjon på gule sider, ta en ringerunde) 

• tiltak som forebygger sykdom og bedrer innemiljøet,
kan det søkes tilleggslån for i Husbanken (H.M.S.
midler tlf. 22961768)  For eksempel: Sentralstøvsuger
– balansert ventilasjon – radonfelle.

• gulvene må være lette å holde  rene. Husk å planleg-
ge yttergang med tanke på mange par sko og våte
ytterklær. Gulvvarme er viktig her!

• gulvvarme på bad/ dusj avd. for hurtig opptørking
som hindrer vekst av mikroorganismer er viktig. Våt-
rom skal ha ekstra god utlufting

• maling/lakk/lim etc. må avgi så lite avgasser som
mulig,  eks. oljebasert eller 2. generasjon vannbasert.

• det bør monteres skikkelige ventiler og vinduer som
kan brukes til å lufte med. (Ikke vindusspalter)

• det er viktig at soverom og lekerom for barna skilles.
Soverommene skal være kjølige og godt utluftet og ha
så lav  loddenhetsfaktor som mulig,  gjerne flere barn
på samme soverom, trygghetsfølelse! 

• vaskerom / tørkerom  med god  ventilasjon, for kles-
vasken,  hvor klærne kan strykes og legges sammen,
etc. er viktig, slike arbeidsoppgaver avgir mye fuk-
tighet og støv og bør ikke skje i oppholdsrommene.

• alle nybygg skal sikres mot for høye verdier av ra-
dongass. Det enkleste og billigste er å legge ned "ra-
donfelle" i kultlaget før gulvet støpes. Dersom måling
viser for høge radonverdier etter at huset er ferdig, er
det enkelt å koble på en avsugningsenhet som fjerner
radongassen fra grunna (se vedlegg) Balansert meka-
nisk ventilasjon, vil også forhindre radonkonsentra-
sjon og er godkjent som radon fjerning, dersom
mengdene ikke er for store. Er det mer enn 200 bq /m3
kan det søkes om tilskudd fra husbanken som dekker
75% av tiltaks kostnadene, avgrenset oppad til  Kr. 40
000,-. (Gjelder for 2003, hva som skjer etter det, vet vi
ikke)

• all betong må være gjennomherdet og tilstrekkelig ut-
tørket (riktig RF, relativ fuktighet) før belegg eller
overfatebehandling foretas, hvis ikke kan det skje en
forsåpning som gir skadelige gasser

• alt byggestøv fjernes og huset rengjøres skikkelig
• før innflytting bør det settes inn byggtørker for å få

opp temperaturen til 40-45° C. over noe tid, 3 – 5 da-
ger alt etter hvor meget råme og avgasser som skal ut.
Til kortere byggetid til lengre utlufting, høst og vin-
terbygde hus trenger lengst tid.

Skikkelig rengjøring og tilstrekkelig oppvarming med
påfølgende god utlufting, er avgjørende for husets inne-
miljø. Det som fjernes på noen dager ved et slikt tiltak,
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Her er mye god luft!
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kan det ta år å fjerne dersom man flytter inn uten å gjø-
re noe. Det normale er, beklagelig nok, at man møter ma-
lere og tapetserere på trappen når flyttelasset kommer. 

Tobakksrøyk er den verste forurensning innendørs!
Over 40 stoffer i røyken er kreftfremkallende. 7500 dør
årlig i Norge på grunn av sigarettrøyk.

SYMPTOMER på dårlig inneklima:
Hodepine, kvalme, svie i øyne / øyekatarr, sår
hals/heshet, slapphet, kløe i hud, hals, nese,
øyne, tørr hud/utslett, tretthet, konsentra-
sjonsproblemer, svimmelhet, snue/tett nese,
tung i hodet, tørre slimhinner, tørste.

LUFTKVALITET
Det er viktig at den lufta vi puster inn er så ren som mu-
lig. Da vi oppholder oss 90 % av tiden i inneluft og pus-
ter inn ca. 15 kg luft i døgnet, skjønner vi at luftkvalite-
ten er viktig.

Nye hus
Luft ut skikkelig før du flytter inn i nye hus eller ny-
oppussede rom. I nybygg er det hundrevis av ferske ma-
terialer, lakk, maling etc. som avgir gasser til inneluften.
Ikke alle, men en del mennesker kan få plager av disse
gassene.
Før du flytter inn, bør du foreta en "utbaking". Varm opp
huset/rommet til 40-50 grader og la det stå slik i ca. fire
dager når du er ute av huset, en langhelg foreksempel.
Behold normalt lav ventilering i denne tiden. Full utluf-
ting med vinduer og dører etter endt oppvarming. Det
du tar ut på noen dager kan det ta år å fjerne ellers.

Soverom
Det er best med en seng i massivt tre som står på ben. En
ribbebunn er lett å holde ren. Puter og dyner bør være
syntetiske, med vaskbart bomullstrekk. Unngå stryke-
fritt sengetøy – det inneholder ofte formalin.
Vær nøye når du vasker soverommet. Støvsug og tørk
støv med fuktig klut regel-messig. Sengebunn og ma-
drass bør støvsuges en gang i uka. Luft senge-tøyet på
kalde dager. Unngå lufting i pollensesongen.
Bruk nattøy (pysj) for å hindre hudavfall i sengetøyet,
hudavfall  er mat for sengemidden. Middens avføring er
allergifremkallende

Luftfukter
Du bør ikke anskaffe deg luftfukter bare fordi du synes
luften virker tørr. Vanlige aktiviteter i et hjem sørger for
at luften er 10-20 % høyere enn uteluften. "Tørrheten"
kan skyldes finstøvkonsentrasjon på grunn av dårlig
ventilering, for høy romtemperatur eller dårlig renhold.
Ofte er det nok å skaffe noen ekstra potteplanter for å
øke luftfuktigheten. Riktig temperatur er viktig, alt over
20° C er uheldig for innemiljøet (tjue er bra for hue). 

Fukt
Fukt i kjelleren kan gi råteskader, med oppvekst av
mugg- og soppsporer som igjen gjør at det skilles ut hel-
seskadelige gasser som kan utvikle allergier.

Radon
Radon er en radioaktiv gass som finnes i enkelte gra-
nittsorter og alunskifer. Dårlig ventilasjon fører til at
nedbrytingspartikler fra denne gassen kan hope seg
opp. Radongassen er små radioaktive metallpartikler
(radondøtre) som blir ført inn i lungene med annet støv,
og kan medvirke til lungekreft, særlig hos røykere. Ra-
dongass kan stenges ute eller fjernes med enkle midler.
Det er viktig at alle foretar måling, måleutstyr, som er en
sporfilm, bestilles på kommunens servicekontor. 

Bad og toalett
Det er viktig å holde rent i våtrom, og særlig viktig er
det for allergikere fordi det alltid er en risiko for mugg i
fuktige rom. Vask og toalett bør være veggmontert slik
at det er lett å gjøre rent under. Hekt av fronten på ba-
dekaret når du gjør rent under det. Det bør være minst
mulig unødvendige ting på et baderom. Hygienepro-
dukter vør være oppbevart i skap med dør. Husk at ba-
deromsmatter samler fukt. Dusjledningen bør monteres
slik at den rinner tom etter bruk, hvis ikke kan det dan-
nes en biohinne i slangen som bakteriene trives godt i
bl.a. Legionella.

Innredning
Velg skap som går helt til taket, da unngår du støvfeller.
Avstå fra utskjæringer, listverk og andre utsmykninger.
Møbler på ben er bedre enn møbler på sokler som du
ikke kan støvsuge og vaske under. Bøker og nips bør
oppbevares bak glass. Sko og støvler bør oppbevares i
et veggfast ventilert skap med dører i entreen.
Nikkelallergikere bør velge dør-håndtak av tre eller
plast. Velg møbler i massivt tre eller stålrør – men er du
nikkelallergiker bør du unngå stålrør i armlenene. Hel-
stoppede møbler er støvsamlere – velg stol- og sofaløs-
ninger med løse puter og avtagbart, vaskbart trekk.
Overtrekk på sofaer gjør dem lettere å holde rene. 

Røyking
Sigarettrøyk, som egentlig er partikler som binder seg til
husstøv, inneholder mellom 2000 og 4000 skadelige gas-
ser, 43 er kreftfremkallende. I tillegg kommer kryssre-
aksjoner mellom sigarettgasser og andre gasser som fin-
nes i huset. Sigarettgiftene ligger som støv i rom-mene i
ukevis etter at det ble røykt.

Kjøkken
Egen kjøkkenvifte er viktig supplement til god ventila-
sjon for øvrig. Viften bør rengjøres ofte og avkastet må
gå direkte ut i fri luft.
Husk å åpne et vindu på kjøkkenet når viften går for å
unngå stort undertrykk i huset.

Planter
Grønne planter renser luften og minsker statisk elektri-
sitet. Men bjørkefiken avgir sporer. Vær obs på mikro-
organismer i blomsterpottene. Er man pollen følsom,
bør man plante utetrær som er pollensvake for eksem-
pel rogn, lønn, lind, asal eller bartrær. Av grastyper er
Svingel pollensvakt. 

Ventilasjon
Ventiler bør være plassert slik at luft kommer inn i tør-
re rom, og går ut i våte rom. Luften skal komme inn i so-



verom, hverdagsrom og arbeidsrom. Spesielle utluf-
tingsventiler som kaster ut brukt luft skal være i toalett-
rom, baderom, vaskerom og kjøkken. Alle hus burde
hatt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner
for da blir uteluften filtrert med spesialfilter og er renset
når den kommer inn.

Gulv
Såkalte "harde gulv" som tregulv og linoleum anbefales
av allergispesialister. Har man behov for teppefølelse
anbefaler de løse tepper som kan ristes ute eller vaskes.
Vegg-til-vegg-tepper er fortsatt støvsamlere og allergi-
kilder. Spesielt ille er det der teppet ligger på oppvar-
mede gulv. Varmen sørger for at støv frigis fra teppet,
og gass fra gummimaterialet på undersiden siver opp.

Støv
Det er bedre å "ha støv på hjernen" enn i lungene. Ha
flest mulig glatte flater som er lette å holde rene og spar-
somt med pyntegjenstander utenom møblene. Støv-
samlere er særlig heldekkende teppegulv, gardiner og
persienner, møbelstoffer, pyntegjenstander, bilder på
veggen, bøker og bokhyller, tapeter av stoff, strie og
"løst" papir, katt eller hund, utstoppede dyr og avishau-
ger. Støvtørking med fuktig klut på bord, benker, hyller
og rammer er viktig.

Støvsuger
De fleste støvsugere er støvblåsere – de suger inn "stort"
støv, men blåser ut finmalt respirabelt støv. Hvor mye
støv de blå-
ser ut kan du
se om du set-
ter på støv-
sugeren i et
mørkt rom
og lyser med
en lomme-
lykt med
smal stripe
og skarpt lys
på skrå bak
støvsugeren.
Sentralstøvsuger er løsningen. Støvsugere med Hepa fil-
ter er et brukbart alternativet.

Luftrenser
Før du kjøper luftrenser, bør du finne ut om du har bra
nok støvsuger, eller om det er spesielle kilder som for-
urenser hjemme hos deg. Friske mennesker har ikke be-
hov for luftrenser så lenge renholdet er godt nok.  
Sentralstøvsuger er det beste, men støvsuger med He-
pafilter er brukbar.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Synnøve Aamodt Svelle
Helsesøster i Stange kommune og styremedlem i
SIGA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TACROLIMUS (PROTOPIC)
På Siga seminaret (SIGA= sykepleiernes interesseorga-
nisasjon for astma og allergi) i desember 2002 omhand-
let en av forelesningene nye prinsipper og muligheter
innen behandling av atopisk eksem. Foredragsholder
var hudlege Tor Langeland, som har vært med å prøve
ut og lanserer Tacrolimus i Norge.

Tacrolimus, som medikament har i flere år vært benyt-
tet mot avstøtningsreaksjoner i forbindelse med trans-
plantasjoner. Stoffet virker immundempende.  Hos ato-
pikere med kronisk eksem, kan det i perioder erstatte
steroidkremer, som til nå har vært eneste behandlings-
alternativ.

Denne nye kremen, som altså ikke er en steroidsalve, har
fått mange lovord og blitt betegnet som et gjennom-
brudd i eksembehandling. Langeland var full av lovord
og viste kasuistikker der kroniske atopikere med store
eksemplager hadde fått nærmest et nytt liv. Det skal
være få bivirkninger, som til nå er kjent. Mange opple-
ver noe svie og brenning i huden de første dagene. Al-
kohol frarådes de første dagene av behandlingen, likeså
frarådes for mye sol og lysbehandling av huden. Medi-
kamentet har ved studier ikke gitt fortynning av huden,
slik det kan forekomme etter langvarig bruk av sterke
steroidkremer. Kremen har gitt gode resultater ved ek-

sem i ansiktet.  Ved håndeksem var resultatene ikke så
gode.

Tacrolimus er godkjent for barn over 2 år. Imidlertid er
erfaringene med barn begrenset i Norge, og på semina-
ret ble det fra Voksentoppens leger uttrykt en viss skep-
sis til å behandle barn med det nye medikamentet.

Det ble understreket at det fortsatt er konservativ be-
handling med steroider, fuktighetskremer og elimine-
ring av irritanter og allergener, som fortsatt skal være
første valg av behandling.Tacrolimus er et alternativ når
tradisjonell behandling har vært forsøkt en periode uten
god nok effekt og som et supplement i steroidefrie peri-
oder.

Greit å vite for helsesøstre som møter skolebarn og ung-
dom med eksemplager?
Tacrolimus selges i Norge under salgsnavnet Protopic.
En dansk utgave er også på vei inn på markedet under
navnet Elidel. Salven kan skrives ut av alle leger på hvit
resept. Den er dyr, men i følge Langeland drøy i bruk.
Kronikerene kan få salven på blå resept.

Ønsker du å vite mere om atopiske sykdommer hos barn
og unge?  Se www.siga.no

For mer informasjon om protopic:
http://www.protopic.com/professional/index.html
http://www.doktoronline.no/pub/hps/news/311253
44.html

Ny salve mot eksem
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––––––––––––––––––––
Av Berit Bolstad
Brænd, ledende helse-
søster i Stor-Elvdal
kommune
––––––––––––––––––––

Stafettpinnen for å
lage neste nummer
av Helsesøstre er
havnet i Hedmark.
Jeg fikk derfor lyst
til å lage et lite rei-
sebrev fra Grand
Canaria. 

Jeg har hatt min tredje
periode her i vinter og
har mange gode opple-
velser og erfaringer fra
mine tre månedsopp-
hold tre vintre etter
hverandre.

Behandlingsreiser til
Grand Canaria er for
barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk
eksem. Det er den enkeltes lege og nærmeste barneav-
deling som søker barnet/ungdommen inn. Søknadene
sendes på eget skjema (som fås på trygdekontoret) til
Voksentoppen.

Gruppene består av 20 barn/ungdommer. På barne-
gruppene følger en forelder med barnet, mens på ung-
domsgruppene er det ingen foreldre med. Hver gruppe
tilbys et 4 ukers opphold. Her følger en barnelege og 4-
5 sykepleiere med hver gruppe. Helsesøstre og syke-
pleiere fra barneavdelinger/barnepoliklinikker ser ut til
å være de som oftest velges ut for å arbeide her. Person-
lig er jeg av den mening at helsesøstre er svært godt kva-
lifisert,  spesielt på ungdomsgrupper.

Dersom helsesøster ønsker en faglig oppdatering når det
gjelder astma og allergi, er det mulig å søke hospitering
noen dager på f. eks. Voksentoppen.

Det å arbeide på Grand Canaria og få en måneds av-
brekk på en ellers kald vinter i Norge, er noe som jeg
sterkt vil anbefale. Å arbeide sammen med nye og hyg-
gelige kollegaer er også positivt. Det er masse ny kunn-
skap og nye erfaringer som kan taes med tilbake til ar-
beidsplassen i Norge. Vi helsesøstre arbeider i det dag-
lige mye alene, og det er ikke alltid så enkelt å få faglig
påfyll og tid sammen med kollegaer. Her nede bor vi tre
sykepleiere sammen i et hus ca. _ times gange fra inter-
natet der barna/ungdommene bor. Det er hyggelig å
kunne være sammen med en kollega  på stranda, på fjell-
tur eller nyte et godt måltid sammen.

På barnegruppene her på Grand Canaria er vi syke-
pleiere alene på vakt, mens på ungdomsgruppene er det
to sykepleiere på vakt på ettermiddag og kveld. Vi ar-
beider i turnus fordelt på dag-, kveld- og nattvakt.

Skolebarn og førskolebarn går henholdsvis på skole og
i barnehage på Den Norske Skole. Det er daglig avsatt
tid til bading og soling. Det er organiserte aktiviteter for-
delt på skoletid og fritid. På lørdager og søndager er det
organiserte utflukter. Et opphold her er for barna et al-
ternativ til sykehusopphold. Det er et svært gunstig kli-
ma, og alle opplever en bedring av sin lidelse, spesielt
mens de er her og den nærmeste tid fremover.  

Barna/ungdommene er under medisinsk overvåkning
og behandling. Arbeidet består ellers i undervisning re-
latert til astma/eksem, om å leve med slik sykdom, ak-
tivisering, være samtalepartner, veileder og "reservefor-
elder", rapportskriving, og noe forefallende arbeide på
anlegget.

Målsettingen er at barna/ungdommene skal få et opp-
hold som de har best mulig utbytte av både medisinsk
sett og for sin personlige vekst og utvikling.

Nærmere opplysninger og mer infomasjon:
Behandlingsreiser, Los Teques, Agua de la perra, 35138
Puerto Rico, Grand Canaria. Espania. Tlf/fax 00 34 92 85
61 445. Oversykepleier Anca Smith-Christensen.

En hilsen fra en helsesøster på
«Behandlingsreiser til Grand Canaria»

Personalet på Ungdomsgruppa, november 2002.
Fra venstre: Anca Smith-Christensen, Berit Bolstad Brænd, Edel Førrisdahl, Grethe Stople, 
Hanne Sofie Ramstad, Knut Øymar og Grethe Dahl.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Av sykepleierCarina Görlin, ansatt i stilling som helse-
søster ved asylmottaket
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi er en egen liten verden her oppe i Vangså-
sen og det er ca 15 km til Hamar. 
Jeg er alene helsesøster her, men har kontakt
med  helsesøster for flyktninger i kommunen,
som også driver med smittevern. Det å ha
kontakt med andre helseansvarlige på andre
mottak er også verdifullt. Jeg er eneste helse-
ansvarlig her og er avhengig av at ha godt
samarbeid med øvrig mottakspersonale. Det
er en stab på seks personer  utenom meg.
I tillegg har jeg helsesøstrene i kommunen
som gode samarbeidspartnere. Godt samar-
beid med legesentrene er også nødvendig, da
det er mange som trenger legehjelp. 

Jeg har bare noen skritt å ta til mine hjembesøk. Jeg sy-
nes det er en fordel, fordi det er lett å få tak i dem og om-
vendt. Barnefamiliene bor i hytter og enslige og par i rom
i et større hus.
Hver uke setter jeg opp hvilke tider jeg er på kontoret.
Ved for eksempel vaksinasjon, sender jeg en innkallelse
og ber om at de kommer når det passer i den aktuelle
uken. Vi har også faste avtaler. Dagene er aldri like og
jobben blir derfor aldri kjedelig eller rutinepreget.

Det å være helsesøster på et asylmottak er et arbeid med
mangfold. 
Det er klare retningslinjer å følge,  men mye dreier seg
også om å være et medmenneske på en profesjonell
måte.

Hva gjør en helsesøster på et mottak?
• De får generell helseinformasjon om hvordan det nor-

ske systemet er bygd opp og fungerer.
• Det blir sjekket at de har tatt pirquet og skjermbilde

på transittmottaket. Helse – og vaksineringsstatus
kartlegges.

• Det søkes om personnummer som er nøvendig for å
få tildelt en fastlege. Det tar i gjennomsnitt 3 måne-
der. Mens de venter får de legehjelp, men kan få for-
skjellige leger.

• De gjennomgår en grundig helseundersøkelse av
lege. Når den er utført, følges eventuelle sykdommer
opp på lik linje med norske statsborgere.

• De fra høyendemiske land som er 25 år og yngre og
hepatitt B negative, får tilbud om vaksinering. Andre
mangler i vaksinasjonstatus følges opp.

• Hvis de har traumatiske opplevelser får de tilbud om
samtale.

• Etter behov får de informasjon og veiledning i kost,
tannpleie, hygiene, fysisk aktivitet. I år skal jeg også
komme til voksenopplæringen og informere om lik-
nende temaer.

• Jeg hjelper til med å bestille time til lege, tannlege,
fysioterapeut og bestiller tolk til disse.

• Vi har et psykososialt team som betår av en miljø-

medarbeider og meg, som prøver å fange opp van-
skeligheter for den enkelte. Alle som jobber på mot-
taket har et fast møte hver uke og får da vite hva som
foregår, og om det er noe spesielt med noen av bebo-
erne. 

Dessuten følger det mye mer med å jobbe på et mottak.
Man  lærer å kjenne mennesker, noen ganske nært. Det
er så mye å lære av dem som har andre perspektiver på
livet og hva som er viktig for dem, hvordan de tenker.
Vi lærer av hverandres kulturer.

Traumer
Det er mennesker som har flyktet fra krig, forfølgelse,
tortur, død, voldtekt og andre krenkelser. Når de flyk-
ter går de ifra sine hjem, land, språk, identitet, status, ar-
beid, kultur, familie og venner. De har ofte med seg noe
som de gjerne ville vært foruten – de traumatiske opp-
levelsene. Men de har også mye annet inne i seg som de
vil dele med oss som jobber på mottaket. Deres bopel er
alltid åpen for besøk og de gir av det de har.

Det er en høy andel av asylsøkerne som er traumatisert.
Det kommer fram ved første helseintervju.  Når jeg be-
gynte på Hamar Statlige Asylmottak, visste jeg ikke mye
om hva slike opplevelser kan gjøre med et menneske. De
kom til meg med hodepine, magesmerter, spente og ver-
kende muskler, søvnvansker med mareritt, konsentra-
sjonsvansker o.s.v.  Etter hvert forsto jeg hva plagene
dreide seg om. Traumene påvirket dem slik at de fikk
somatiske plager. Jeg deltok derfor på kurs i traumebe-
arbeidelse og startet med samtaler for de som ønsket det.
De fikk fortelle sin historie og sette ord på følelsene.
Noen hadde ikke snakket om dem til noen før.

Traumene kommer gjerne når man slapper av eller skal
sove. De kan utløses av en lyd, lukt eller noe helt ubety-
delig for oss andre. Det fikk læreren på norskundervis-
ningen erfare da han viste en t-skjorte og de skulle si hva
det var på norsk. En asylsøker "så" en stumpet mennes-

Hamar statlige asylmottak

Mottaket ligger flott til i Vangsåsen.



kekropp uten armer, ben og hode og fikk en reaksjon på
stedet. Vi ser en skog, andre kan bli minnet på da de var
fanget og voldtatt. Nyheter på tv og filmer inneholder
ofte scener som kan minne om deres egne opplevelser.

Samtalene blir en gjennomopplevelse av det vonde,
hvilket er nødvendig, men er en enorm påkjenning for
dem. Slike minner vil man helst glemme. Etter samtalen
blir det gjerne verre i noen dager, deretter blir det lettere
å tenke på. Når man får snakket om det vonde, er det let-
tere å takle følelsene når de trenger seg  på. Når jeg har
samtalene vet de at vi har den tiden vi trenger, men det
er sjelden mer enn to timer ved hver samtale. Alt som
blir sagt forblir i rommet, så nær de ikke har ting de vil
at andre skal vite. 
Jeg bruker alltid tolk. Følelser skal fortelles på sitt mors-
mål. Erfaring har vist at de helst vil ha en tolk som er
ukjent og da blir det oftest telefontolking. Kvinnene bæ-
rer ofte med seg en følelse av skyld og skam etter å ha
blitt voldtatt og vil ikke at noen skal få vite om dette. De
føler de seg tryggere hvis det er en ukjent tolk fra et pe-
rifert sted. Ved telefontolking forsvinner det nonverba-
le, men da legger jeg fokus på å tolke deres kroppspråk
underveis.

Vi har ca 5-6 samtaler under perioden. Hvis de fortsatt
sliter mye kontaktes psykiatrisk hjelp. Å ha traumer er
ikke en sykdom, men i noen tilfeller utvikles sykdom
fordi det er belastende å bære med seg. Det er inspire-
rende å arbeide med disse samtalene fordi jeg ser at det
hjelper mange. Man kan likevel føle seg frustrert i tilfel-
ler hvor det ikke hjelper.

De møtte ikke opp…
Å arbeide med asylsøkere kan være en utfordring. Det
å følge opp avtaler kan skape frustrasjon i flere ledd. De
møtte ikke opp… legen ventet, tolken ventet. Legereg-

ningen kom.
Mange sliter med hukommelsen og
glemmer hva de har forpliktet seg til.
De blir fortvilet over at de glemte ti-
men og frustrert over pengene de må
gi ifra seg for ingenting. De har et hav
a tid, mens det ofte er en mangelvare
for oss. Forskjellige oppfatninger av
tid og avtaler finnes i forskjellige kul-
turer og når språket ikke alltid er greit,
oppstår det ofte misforståelser. Det
gjelder å samarbeide og forklare hvor-
for de må gjøre en del ting på "vår"
måte.  Samtidig må vi legge til rette og
oppmuntre. Det å være tilgjengelig på
mottaket er verdifullt for asylsøkeren.
Da kan de komme når noe oppstår og
ordne opp det vi kan der og da. 

Integrering er viktig, men uten at det
"sys puter" under armene. Vi må sam-
tidig huske at påkjenninger som for
oss er ubetydelige kan skape store re-
aksjoner og sammenbrudd for enkelte
asylsøkere. Mange er slitne i sin uvis-
se asylsituasjon og små ting kan velte
store lass.

De har også både frykt og håp for
framtiden. Noen er heldige og får bli i Norge. Andre job-
ber intenst for å få den dokumentasjon som trengs for at
UDI skal endre det første avslaget om opphold. Det drei-
er det seg mye om deres helsesituasjon. Mitt mål er at
asylsøkerne skal ha det så bra de som mulig når de er
her, uansett hva deres skjebne senere blir.
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Beboere Hamar asylmottak.

Sparegris-visa
Gammel melodi

Å, du gode sparegrisen min,
nå skal du få toøringen din.
Bare vent en liten stund
til første verset slutter.

(En-to–tre, og med det fjerde skal det skje,
og så detter toøringen ned.
Så rister vi.)

Å, du gode sparegrisen min,
nå har du fått toøringen din.
La meg nå få riste deg
til andre verset slutter.

Alf Prøysen
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Berit Bolstad Brænd, ledende helsesøster,
Stor-Elvdal kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg ønsker med dette å gi en orientering om  "Flykt-
ningeprosjektet –  Foreldreveiledning til barnefamilier i
flyktningemottak."
Tidligere har jeg ikke sett noen omtale av dette i "Helse-
søstre". Det finnes også materiell på markedet til utlån
og salg som jeg ønsker å orientere om.

Så tidlig som i desember 1999 startet dette prosjektet ved
at to personer fra hvert fylke ble plukket ut til å være
med i et veiledningsprosjekt. Dette besto av lederkurs
og videre veiledningsopplegg under le-
delse av staben ved Senter for Krisepsy-
kologi: Atle Dyregrov, Magne Raundalen,
Odd Hellesøy og Ann-Elisbet Røssland.
Senere ble Gustav Lorentzen med. Et opp-
følgingskurs av dette ble avholdt i  2000.
Deretter ble deltakerne som hadde fulgt
prosessen fra starten titulert  fylkesveile-
dere. En siste samling ble avholdt i mars
2002. 

Fagfolkene som deltok på kursene og som
ble utdannet til fylkesveiledere var helse-
søstre, førskolelærere, barnevernspedago-
ger, sosionomer, psykologer osv. Det vil si
svært mange forskjellige yrkesgrupper.

Grunnen til at jeg ønsker å lage denne ori-
entering er at jeg tror det er ukjent for
mange at det er utdannet to fylkeveiledere
i hvert fylke og at hver fylkesveileder dis-
ponerer en del materiell som er til utlån.

Det var fylkesmannen i de respektive fyl-
ker som hadde med utvelgelsen av delta-
kere. Det er hos fylkesmannen den enkel-
te kan få opplyst om hvem fylkesveileder-
ne i ditt fylke er.

Når det gjelder Hedmark Fylke er ikke fyl-
kesveilederne lenger kjøpt fri i sine jobber
for å drive utstrakt veiledningsarbeide,
men vi er fortsatt tilgjengelige for å gi råd
på telefonen.

Materiellet er godt egnet for blant annet
helsesøstre som har tid og mulighet til å ar-
beide med flyktninger.

Disponibelt materiell som fylkesveileder-
ne i alle fylker har til utlån/disposisjon er:

Videoer:
Barn og traumer. Alvoret og mulighetene.
Barnegrupper. Leve med minnene.
Foreldreveiledning. Etter krig og flukt.

Filizat e Kosoves. (rettet mot Kosovoforeldre).

Veiledningshefte.
"Over broen". En veiledning i å drive barnegrupper for
krigsflyktninger.

Videoene er også til salgs.

Fylkesveileder fra Hedmark: 
Ann Elin Thorsvik,  førskolelærer
Berit Bolstad Brænd, helsesøster.

Bedre hjelp til flyktningebarna
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PROSEDYRE VED ENCOPRESE

Definisjoner:
– Enkoprese: Avføring i bleie eller bukse, uansett årsak,
etter at bamet har kommet i alderen da det er rimelig å
forvente at det skal kunne holde seg renslig (3-4 år). Sva-
rer til det engelske begrepet ”soiling”. (kilde: Ole Sver-
re Haga: ”Hverdagspediatri”)
– Obstipasjon (forstoppelse): Sjeldnere avføring enn 3
ganger pr. uke, eller hvis avføring ledsages av smerter
pga. hard eller stor avføring.

Kjennetegn/konsekvenser:
• Hard avføring, hemorroider, sårhet
• Vekselvis avføring, siving/diaré
• Sjeldne tarmtømminger
• Utspilt mave/ubehag/mavesmerter
• Kvalme/brekninger
• Dårlig matlyst/vekttap/underernæring
• Dårlig selvbilde/samspillsvansker.

Forekomst:
Gutter 2,3% – Jenter 0,7%  (undersøkelse blant svenske
7-åringer)
5-20% av totalbefolkningen har obstipasjonsplager, 99%
av disse er funksjonelle, dvs. uten påvist sykdom.

Årsaksfaktorer:
• Dårlig eller endret kosthold.
• Smerter ved avføringen.
• Manglende krav og manglende lesing av barnets sig-

naler fra foreldrenes side. Dermed tas ikke potten
fram når barnet viser tegn til å ville gjøre fra seg.

• Søskensjalusi, belastende livssituasjon og/eller om-
sorgssvikt. Dette kan være årsaker til regresjon hos
barn som har vært renslige ("sekundær enkoprese").

Andre barnepsykiatriske årsaksforhold.

Diagnose:
Sykehistorie v/helsesøster
• Dovaner/potterutiner (endring i forbindelse med

skolestart? Reiser?)
• Avføringens konsistens/striper i bleie el. bukse?/

lukt?
• Kosthold (inkl. drikkevaner, godteri)
• Hvordan og når startet det? (smerte/rift? – sykdom,

for eksempel mave/tarminfeksjon? – miljøskifte? –
reiser? – traumatiske hendelser? – rusproblemer i
fam.?)

• Fysisk aktivitet
• Hvordan har familien og barnet det? (generell trivsel

– samspill – skilsmisse/separasjon – venneforhold –
barnehage – skole)

Vekt og høyde v/helsesøster.

Undersøkelse v/helsestasjonslege:
• Generell organstatus med spesiell vekt på:

– abdominal palpasjon
– inspeksjon av analområdet
– rectal eksplorasjon

• Evt. laboratorieprøver ved mistanke om organisk
sykdom.

• Vurder innleggelse i barneavdeling, lav terskel ved
langvarig tilstand (skolebarn) og ved mistanke om or-
ganisk sykdom.

• Hvis encopresen er en del av psykologisk og/eller fa-
miliær problematikk, vurder henv. til BUP eller Fa-
milievernkontor.

Behandling av encoprese med forstoppelse:
1. Kostråd:
• Fiberrik kost
• Rikelig med drikke, vann mellom måltidene
• Gi ikke for mye melkemat
• Begrens godterispising
• Fra 1/2-årsalder bør en ikke overskride 5-6 dl melk

daglig
• Fra 1 års alder kan en gi syrnede melkeprodukter

2. Evt. økt fysisk aktivitet

3. Informasjon:
• Info om fysiologi – forklare med tegninger av tarm og

blære. Utspilt tarm klarer ikke å trekke seg sammen.
• Info om dovaner – refleks 1/2 time etter måltidet.

Prosedyrer i regi av Helsesøstergruppa i Hedmark
i samarbeid med helsestasjonsleger og Barne-
avdelingen ved Sykehuset Innlandet HF Elverum



Finne gode dotider – da en har tid (2 ganger pr. døgn,
for eksempel 1/2 time etter frokost og kvelds).
Husk hyggelig atmosfære, evt. lese for barnet. 

• Lære barnet å trykke, ved å blåse ballong.

4. Medisinsk behandling:
A) ved begynnende forstoppelse:
• Lactulose:

2 ml/kg, fordelt på 2 doser. Dosér så høyt at det vir-
ker + rikelig med drikke. Prøv dette i 1 uke, hvis ing-
en            effekt – start med Parafin i tillegg til Lactu-
lose.

• Parafin:
1–2 mg/kg/døgn, deles i to doser. Kan blandes i saft
eller yoghurt.
Da du ser at Parafinen kommer ut i bukse eller i do,
kan mengden halveres og evt. seponeres. Når tarm-
tømmingen er blitt regelmessig, bør Parafin sepone-
res. Evt. bruk et par uker på gradvis overgang.
Det er viktig å fortsette med Lactulose hele behand-
lingstiden.
NB! Gi behandling i like mange mndr. som barnet er
år.

B) ved langvarig forstoppelse:
• Oljeklyx på 150 ml fra 3 år og oppover
• Parafin, se dosering ovenfor.

De med kroniske symptomer bør behandles i minst
1/2 år.
Ved sår/sprekker i endetarm, se beh. Hverdagspedi-
atri s. 211.

• Vurder innleggelse i barneavdeling! Lav terskel.

5. Oppfølging:
Viktig med samtale med både barn og foreldre, sammen
og hver for seg. Hvordan er samspillet?

Litteratur: Hverdagspediatri 5. 208–213

Hamar 03.07.02
Gerd Østby, barnepleier, Ped.pol.
Karin Flekke, barnepsyk, Ped.pol.
Terje Breirem, lege, Hamar helsest.
Tove F. Wiig, helses., Hamar helsest.
Gerd F. Haugen,. helses., Hamar helsest.

PROSEDYRE
VED ENURESIS NOCTURNA
Definisjon:
Barn over 5 år.
Mer enn en våt natt pr. måned.
Barnet ikke føler seg trygg på å våkne opp i tørr seng
neste morgen.

Forekomst:
15% av femåringene
5–10% av sjuåringene
0,5% av voksne mellom 18 og 65 år
10% av 10 åringene står opp om natta for å tisse.
Tre ganger så vanlig blant gutter sorn hos jenter.

Behandlingsopplegg:
Man bør vente med aktiv behandling til barnet er 6 år
gammelt.
Det kan gjøres unntak hvis barnet synes modent og er
motivert.
Hvis foreldrene er opptatt av problemet bør man tilby
foreldresamtaler uten barnet tilstede.

1. konsultasjon
Anamnese:
Kartlegge omfanget av problemet.
Se etter om det er et bestemt mønster:

– tisser seg helt ut eller bare skvetter 
– forskjell om barnet er hos mor eller far
– helger/hverdager
– tisser på seg ved overnatting borte.

Barnets generelle trivsel:
– samspill med foreldre og søsken
– lekeevne
– venneforhold
– skole – faglig og sosialt
– motivasjon hos barnet og begge foreldrene.

Tidligere urinveisinfeksjoner?
Urinudersøkelse;
– Urinstix og evnt. dyrkning.
– Spesifikk vekt i morgenurin.

Behandling:
– Informere barnet og foreldrene om enurese, behand-

lingsopplegget og at det vil ta lang tid.
(For utfyllende informasjon, se Hverdagspediatri
side 186.)

– Dele ut skjema for registrering av tørre og våte netter.
Nyttig om foreldrene påfører kommentarer for å syn-
liggjøre et mønster, for eksempel at barnet var sykt
med feber eller var i bursdag og drakk mye brus.

– Hvis ikke begge foreldrene er motiverte, ta en samta-
le med dem begge.

– Avtal ny konsultasjon.

2. konsultasjon
Etter 2-4 uker.
– Opplyse om resultat av urinprøve.
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– Gjennomgå skjema sammen med barn/foreldre.
Vektlegge positiv tilbakemelding.

– Vesentlig bedring ved registrering: avvente ytterli-
gere tiltak og fortsette registrering.

– Hvis foreldre er opptatt av et belønningssystem, se
Hverdagspediatri side 195.

– Diskutere alarm. Informere om bruken og presisere at
det er viktig at barnet våkner og må vekkes når alar-
men går. Foreldre bør sove i nærheten, slik at de hø-
rer alarmen.

– Telefonkonsultasjon en uke etter oppstart med alarm.

3. konsultasjon
Etter nye 2-4 uker.
– Gjennomgå skjema.
– Positivt resultat: Fortsette med alarm i 1-3 uker. Be-
holde alarmen i 3 uker før den leveres tilbake.
– Vurdere desmopressin (Minirin), spray eller tabletter.
Diskutere om det er behov for korttids- eller langtids-
behandling, se Hverdagspediatri side 193.
Man kan starte opp med Minirin sammen med alarm el-
ler alene hvis alarmen ikke fungerte.
Dosering: Start med 1 spray á 10 mikrogram i hvert ne-
sebor eller 1 tablett á 0,2 mg før sengetid. Hvis dårlig ef-
fekt etter 5 dager (en eller flere våte netter), doble dosen
spray eller tabletter.
Etter ytterligere 5 dager kan man unntaksvis øke dosen
til 3 tabletter. Maksimumsdosen blir således 40 mikro-
gram nesespray eller 0,6 mg tabletter. Hvis ingen effekt
etter dette, har det ingen hensikt å fortsette med Mini-
rin.

4. konsultasjon og videre
Etter nye 2-4 uker.
– Gjennomgå skjema for å måle effekt av behandlingen.
Hvis ønsket effekt er oppnådd kan man gi enten kort-
tidsbehandling eller langtidsbehandling. Prøvesepo-
nere etter 3 mnd. Ved resisidiv ny behandlingsrunde.

– Ved manglende effekt av behandling så langt, får man
vurdere behandlingspause, viderehenvisning barnepol.
eller oppstart med Detrusitol i tillegg til Minirin eller
alene.

Viderehenvisning barnepol. ved:
– Behandlingsresistent enurese.
– Dagenurese
– Alvorlige problemer med trivsel, adferdsvansker osv.
Vurder samtidig henvisning til BUP.

Begynn med det som er nødvendig, 
fortsett med det som er mulig 
og plutselig greier du det umulige.

Frans av Assisi

Hamar 08.06.01
Anne Marie Skaaden, ped. spl. barnepol.
Karin Flekke, barnepsyk.
Gerd Haugen, helsesøster
Morten Johanson, skolelege
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––––––––––––––––––––––––––––––

Av Eva Eidem, høgskolelektor,
Høgskolen i Hedmark
Utdrag av hovedoppgave ved In-
stitutt for Sykepleievitenskap, Uni-
versitetet i Oslo
––––––––––––––––––––––––––––––

BAKGRUNN
Hovedoppgaven er basert på en empirisk undersøkelse
som er utført blant helsesøstre som arbeider i den kom-
munale helsetjenesten, hvor helsestasjonen er arena for
arbeidet med å fremme røykfrie småbarnsmiljø. Den
kommunale helsestasjonen er lett tilgjengelig og en bru-
kervennlig tjeneste, og helsesøster har ofte stor tillit i be-
folkningen. 

De aller fleste barn er friske, fornøyde og sunne. De har
verken somatiske eller psykiske problemer. Vanlige
vansker hos vanlige barn mestres av de fleste foreldre.
En av utfordringene er imidlertid å tilstrebe et mest mu-
lig røykfritt miljø for barn. Færre barn blir i dag utsatt
for røyking innendørs i private hjem enn tidligere. An-
delen omsorgspersoner som ikke tillater røyking i eget
hjem når barn er tilstede, økte fra 53% til 66% i fireårs-
perioden fra 1993 til 1997 (NOU 1998:18). Selv om ut-
viklingen er positiv, er det fortsatt 140 000 barn mellom
0 – 6 år som utsettes regelmessig for tobakksrøyk (Lund,
1998).

"Røykfrihet – en rettighet" er en nasjonal strategiplan for
det tobakksforebyggende arbeidet for perioden 1999 –
2003 (Sosial- og helsedepartementet). Høringsutkastet
oppsummeres i 10 punkter som innebærer en klar skjer-
ping av kampen mot tobakk, med et overordnet mål om
å øke andelen ikke-røykere. Helseministeren ønsker å
gjøre barn og unge totalt røykfrie, samt å bedre vernet
mot passiv røyking. Ett av tiltakene rettes mot foreldre-
gruppen, som skal tilbys økt informasjon og veiledning.
65% av røykende foreldre har i følge Lund (1998) aldri
mottatt råd om å endre sine røykevaner fra personell ved
en helsestasjon.

Alle mennesker har et moralsk ansvar for å innrette li-
vet slik at det ikke skader andre(Mæland,1999). I denne
sammenhengen er det uetisk å fortsette å la barn bli syke
hvis vi kan holde dem friske gjennom forebyggende til-
tak og veiledning omkring tobakkens skadevirkninger
og konsekvenser for barnets helse.

Spørsmål om livsstil og vaner er av privat karakter, og
kan vanligvis belyses i den grad foreldre tillater det. Der-
med vil helsesøster være usikker på hvor pågående hun
kan være, noe som kan medføre at hun unngår å ta opp
ømfintlige livsstilspørsmål. Forebyggende praksis kre-

ver høy etisk bevissthet. Helseopplysning er imidlertid
etisk forsvarlig dersom metode og budskap holder høy
kvalitet. Helse er et grunnleggende gode for alle sam-
funnsborgere, inkludert barna som ikke selv kan være
talsmenn for egen helse.

STUDIENS HENSIKT OG PROBLEM-
STILLINGER
Samfunnets mål er at foreldre endrer sine røykevaner
slik at barn ikke utsettes for passiv røyking. I de senere
år har det vært en økt satsning og fokusering på betyd-
ningen av tobakksforebyggende arbeid. Hvordan for-
valter helsepersonell sentrale anbefalinger på det lokale
plan? Sykepleieforskning synes å være mangelfull med
hensyn til å beskrive hvordan helsesøstre forholder seg
til temaet røyking i foreldresamtalen.

Oppgaven søker å belyse samhandlingen mellom helse-
søster og småbarnsforeldre for å :

– Beskrive problemer som kan være forbundet med å
snakke med småbarnsforeldre om røyking

– Analysere disse problemene for å identifisere faktorer
som kan hemme eller fremme helsesøsters informa-
sjonsarbeid om røykfrie småbarnsmiljø

Følgende forskningsspørsmål reises:
– Hva gjør helsesøster i arbeidet blant foreldre med å

fremme et røykfritt småbarnsmiljø?
– Hva slags kunnskap og erfaring baserer helsesøster

seg på i arbeidet med røykfrie småbarnsmiljø?
– Er det samsvar mellom helsesøsters kunnskap og hen-

nes handling innen tobakksforebyggende arbeid?
– Er det samsvar mellom helsesøsters utøvende virk-

somhet og sentrale retningslinjer for tobakksforebyg-
gende arbeid?

– Hvilke utfordringer møter hun i dette arbeidet?

Barnets helse er i fokus. Foreldres helsevaner kan på-
virke barnet. Undersøkelser viser (Lund, 1998) at forel-
dres røykevaner er et tema som i liten grad berøres i for-
eldresamtalen ved helseundersøkelse av barnet.

Hensikten med undersøkelsen er å identifisere faktorer
som kan hemme eller fremme helsesøsters opplys-
ningsarbeid om barn og passiv røyking, belyst gjennom
hennes beskrivelse av virksomhetens innhold og meto-
diske aspekt.

KVALITATIV METODE
Dette er en kvalitativ undersøkelse hvor det taes ut-
gangspunkt i et hermeneutisk vitenskapssyn. Det inne-
bærer å finne mening og skape forståelse gjennom å be-
skrive og fortolke fenomener innenfor sammenhengene
de formidles gjennom.

I studien ble det anvendt semistrukturerte intervjuer av
11 helsesøstre fra 4 ulike fylker. Data gav empirisk

Tobakksforebyggende arbeid på helsestasjonen

– opp i røyk?
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grunnlag for utdyping av teori og økt forståelse av hel-
sesøsters arbeid. Målet har ikke vært å framskaffe tall-
materiale til statistisk bruk. Hensikten har derimot vært
å fokusere 
på det tobakksforebyggende arbeid i foreldreveiled-
ningen gjennom beskrivelse og forståelse av helsesøs-
ters praksis. Informantene forteller om egne erfaringer
og opplevelser.

På denne måten kan undersøkelsen bidra til å :
– utvikle kunnskap om samhandling mellom helsesøs-

ter og småbarnsfamilien når det gjelder å fremme et
røykfritt miljø

– fokusere på innhold og metoder i helsesøsters infor-
masjonsarbeid

– øke bevisstheten om helsesøsters kommunikasjons-
ferdigheter for å øke kvaliteten i møtet med små-
barnsfamilien

FUNN
– Funnene i denne undersøkelsen bekrefter at temaet

røyking i relativ liten grad berøres i foreldresamtalen.
Informantene tilkjennegir en vag holdning til å snak-
ke om passiv røyking.

– Hjembesøket til den nyfødte familien er den viktigste
arena for dette arbeidet.

– Deres tobakksforebyggende virksomhet er ikke i sam-
svar med sentrale myndigheters anbefalinger.

– Å finne innfallsvinkel for å bringe inn temaet i samta-
len med foreldre er en utfordring.

– Helsesøster arbeider hovedsakelig ut fra en sekun-
dærforebyggende profil når det gjelder temaet røy-
king.

– De hevder å ha behov for videre kurs og opplæring i
kommunikasjonsferdigheter, og har ønske om regel-
messig veiledning

– Det er ikke mangel på kunnskap om temaet passiv
røyking og barns sykelighet som er årsak til at helse-
søster i stor grad utelater temaet i sin veilending.

Disse resultater er i samsvar med tidligere forskning på
feltet :
I senere tids litteratur (1990-årene) er det en økende fo-
kusering på helsepersonells arbeid med å fremme et
røykfritt småbarnsmiljø. Intervensjonsstudier har pekt
på at informasjonsarbeid kan påvirke endring av røyke-
vaner. Undersøkelser viser at helsearbeidere gir uttrykk
for ubehag ved å snakke om røyking med gravide og for-
eldre(Haugland 1995, Eriksen, Sørum og Bruusgaard
1996, Lund 1998). Studier viser at helsesøster er unnvi-
kende når temaet røyking taes opp for ikke å fornærme
foreldre (Arborelius, 1996).

Utfordirngen er og få foreldre til selv å utvikle motiva-
sjon for å endre røykevanene. Funn i min undersøkelse
tyder på at informantene i liten grad har strategier for å
arbeide med foreldres motivasjon for endring av røyke-
vaner. Undersøkelsen avdekker at tobakksforebyg-
gende samtaler på helsestasjonen ser ut til å være situa-
sjonsbestemt, preget av tilfeldigheter og gjennomføres i
liten grad ut fra planlagte  strategier.

HELSESØSTERS UNIKE MULIGHET  –
BRUKER HUN DEN?
Undersøkelsen bekrefter helsesøsters kvaliteter innen-
for en støttende og oppmuntrende kommunikasjons-
form.  Å skape tillit i relasjonen var informantene svært
opptatt av. Bjertnes og Drugli (1997) hevder at et tillits-
forhold innebærer også at helsesøster tar opp vanskeli-
ge temaer. Mye tyder på at helsesøster ønsker å bevare
sitt "snille image" i foreldresamtalen, noe som medfører
problemer med å introdusere temaet røyking. Noe av
barrieren for tobakksforebygging kan ligge her. Det skal
være trygt, godt og hyggelig å komme til helsestasjonen,
og dette kan gi lite rom for å diskutere foreldres røyke-
vaner. Slike holdninger kan hemme introdusering av te-
maer som kjennes ubehagelig for helsesøster.

Mye tyder på at foreldre mener røyking som tema hører
naturlig hjemme i konsultasjonen. Lund (1998) viser at
77% av foreldrene i undersøkelsen er fra nokså positive
til meget positive til at røyking snakkes om på helsesta-
sjonen, noe som kan bidra til å øke helsesøsters mot og
trygghet på feltet. Hans undersøkelse viser videre at
64% av helsesøstrene frykter ubehag ved å spørre om
småbarnsforeldres røykevaner.

Helsesøstrenes uttalelser synes å gjenspeile til dels stor
tro på seg selv og sine muligheter til å påvirke endring
av foreldres røykevaner. Dette står i kontrast til at de
ikke gjør mer av påvirkningsarbeid innen tobakksfore-
bygging.

Helsesøstrene har en mellom-menneskelig kompetanse
som innebærer evne til å skape og opprettholde gode re-
lasjoner, hvor foreldres verdi bekreftes, og de utøver en
veiledning som får fram den enkeltes personlige ressur-
ser.

Med helsesøsters solide kunnskap, erfaring og tro på seg
selv som påvirkningsagent, skulle forholdene ligge til
rette for en tobakksforebyggende virksomhet ved forel-
dresamtaler i sped- og småbarnsalder. Målet kan ikke
være at alle foreldre slutter å røyke, men at alle små-
barnsforeldre har en følelse av at helsesøstre bryr seg om
deres røykevaner på vegne av barnets helse!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skrevet av Cecilie Dangmann, helsesøster
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"Helsesøster-service" er en inter-
nett- og telefontjeneste startet av
helsesøster Grethe Gradahl Jensen
i november 2002. Hun følte at job-
ben på helsestasjonen i Svolvær
ikke ga henne muligheten til å yte
den "servicen" til publikum som
hun ønsket.  På grunn av et lite
samfunn, ble anonymitet mer teo-
retisk enn praktisk. Store distanser
i kommunen gjorde at foreldre

først tok kontakt når situasjonen var
alvorlig. Til slutt ble telefontiden yt-

terligere redusert og helsestasjonen fikk tilbakemelding
fra frustrerte brukere. Helsestasjonen var ikke lenger et
lavterskel tilbud.

Grethe tok permisjon fra jobben for å forsøke å nå forel-
dre på en ny måte – gjennom internett. Hun er faktisk
den eneste norske helsesøsteren som driver sin egen
side. 

Ønsket var å skape et lavterskel tilbud, der anonymitet
sto i fokus. Det skulle være en seriøs side med nyheter,
råd og veiledning og mulighet for foreldre å dele egne
erfaringer. Mye av innholdet har hun skrevet selv, an-
dre artikler er gjengitt med tillatelse for eksempel fra Fol-
kehelsa. I tillegg tilbyr Grethe en "spørsmål og svar" tje-
neste på internett og telefon. Tanken var også å etablere
kontakt mellom foreldre med barn med spesielle behov.

Siden er drevet med midler fra annonsører. I starten var
antallet besøkende magert, men etter omtale i den loka-
le avisen og BAM extra, gikk antallet treff på sidene i må-
neden opp til ca 20 000. Hvis man vil informere om "hel-
sesøster-service" kan man skrive ut en plakat som ligger
på sidene.

Grethe føler at hun har lykkes i mange av forutsetning-
ene for internett-sidene. De er nå godt besøkt, og forel-
dre tar stadig kontakt i forumet eller på telefon. Arbei-
det foran datamaskinen er ikke blitt ensomt, og gjennom
internett føler hun at hun er bedre oppdatert på fagstoff
en tidligere.

www.helsesoster-service.no

Mjøsstranda – vakker å se!

Helsesøster Grethe
Gradahl Jensen.
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Domkirkeodden.



«HELBRED DEG SELV»
EN BOK OM BROBYGGING MELLOM SKOLE-
MEDISIN OG ALTERNATIV MEDISIN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Synnøve Aamodt Svelle, helsesøster
Stange kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: Helbred deg selv
Forfatter: Susanna Ehdin
Antall sider: 291 + litteraturliste
Forlag: Aschehoug
Utgivelsesår: 2002
ISBN 82-03-22781-3

Dette er en bok som handler om å
rette oppmerksomheten på det
sunne og friske hos oss mennes-
ker. Den handler om å se men-
nesket i et helhetsperspektiv og
fokusere på den naturlige kraften
som gjør at vi holder oss friske.
Forfatteren peker på samspillet
mellom kropp, sjel og psyke, og
setter det inn i et historisk og kul-
turellt perspektiv. Boken tar opp
emner som biobalanse, matens
betydning, immunforsvaret, pust
og bevegelse. Likeledes omhand-

ler den temaer som tankens kraft, følelser og ulike må-
ter å øke livsenergien på.

Forfatteren er svensk og i følge "Den Norske Bokklub-
ben" en av Sveriges mest leste forfattere for tiden. Den
har bl.a. fått god omtale av den svenske legeforeningen.
Susanna Ehdin er doktor i immunologi fra Universitet i
Lund. Hun har spesielt forsket innen psykoneuroim-
munologi og har en solid plattform innen moderne vi-
tenskap. Hennes synspunkter og tilnærminger er for-
ankret i litteraturhenvisninger og vitenskapelige publi-
kasjoner og boken har en omfattende litteraturliste.
Dr. Stig Bruset har skrevet etterord.

Boken gir en god oversikt over de forskjellige alternati-
ve tilnærminger til helsefremmende, sykdomsforebyg-
gende og behandlende metoder som finnes. Mye er, et-
ter anmelders syn, også i tråd med sykepleieprinsipper
som vi har lært en gang, men som lett glemmes i vår mo-
derne og hektisk medisinske hverdag. Endelig en bok
om alternativ medisin som virker seriøs og inspirerende
for en selv som fagperson. Likeledes gjør den oss bedre
rustet til å møte pasienter og klienter som er opptatt av
alternativ behanling på en seriøs måte.

Anbefales!

Gode knep for småbarnsforeldre
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Helsesøster Dagrun Utseth, 
Bærum kommune
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: Gode knep for 
småbarnsforeldre

Forfatter: Elisabeth Gerhardsen
Tell forlag as - 2002
ISBN 82-7522-192-7

Dette er en lettlest bok som gir foreldre tips om hvordan
takle utfordringer som hverdagslivet med småbarn også
kan by på.  Boken er skrevet med humor og er preget av
at forfatteren har faglig tyngde som psykolog bak de råd
og veiledninger som hun kommer med. Den gir ingen
bastante tips, men tar hensyn til at foreldre og barn er
forskjellige.

Den er delt opp i kapitler over kjente temaer som søvn,
om spising, om ettåringer, om trass, sinne og konflikter,
om å forlate barn, om selvtillit og selvbilde, om potte-
trening og om nytten av å treffe andre småbarnsforel-
dre.
Kapitlet som omhandler søvn, vil jeg spesielt fremheve.
Det er delt inn i underpunkter, som tar for seg forebyg-
ging, avvenning fra nattpupp og forskjellige oppvåk-
ningsproblemer.

De forskjellige kapitlene kan brukes som oppslagsverk
ut fra problemer foreldrene ønsker råd om. Dette be-
krefter forfatterens evne til å nå fram med budskapet.
Boken er en inspirasjonskilde med eksempler vi kan bru-
ke under konsultasjoner, både i grupper og enkeltvis. 

Det har gått noe tid fra boken ble utgitt til anmeldelsen
foreligger.  I mellomtiden har jeg anbefalt den til flere
foreldre og de har gitt positive tilbakemeldinger på at
"knepene virker".  
Boken anbefales derfor på det varmeste til både helse-
søstre og småbarnsforeldre.

Velskrevet om det utfordrende barn
––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Elfrid O. Skjæ-
ret, Leder Tynset helsesta-
sjon
––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: Praktisk
psykologi for pedagoger i
barnehage og skole.
Forfatter: Barbro Wiking.
ISBN 82-508-1877-6

Målgruppa for denne over-
siktlige og greie boka er
alle fagpersoner som arbei-
der med barn i førskole- og
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skolealder. På disse alderstrinnene kan man fremdeles
oppnå positive forandringer med urolige og utage-
rende barn. Det er i dette arbeidsmiljøet man kan ska-
pe en struktur og kontinuitet i hverdagen som kan få
avgjørende betydning for utviklingen til disse barna.
De trenger ikke bearbeidende psykoterapi, men "jeg
støttende" miljøterapi. Slik som gjennorn arbeid med
"jeg" funksjonene kan læreren mange ganger bryte de
negative sirklene og forandre dem til positive. Det gjel-
der å skape betegnelser for de bråkete og utagerende
barna som etter hvert skal kunne vokse inn i en mod-
nere måte å forholde seg på i en arbeidsgruppe. Utvik-
lingsveien er lang før førskolebarnet lærer å ta på seg
ytterklærne eller å vente på sin tur i en lek, til barnet
på mellomtrinnet lærer å planlegge og gjennomføre en
arbeidsoppgave i skolen. Slike erfaringer og kunnska-
per kan ha avgjørende betydning for at urolige og uta-
gerende barn skal kunne unngå å bli slått ut når de blir
eldre, med alt det kan innebære av arbeidsløshet, stoff-
misbruk og kriminalitet.

Kapittel 6 tar for seg objektrelasjonsteoriene som er
nyttig når man vil forklare bakgrunn for menneskets
utvikling. Funksjoner som utholdenhet, konsentra-
sjonsevne, hukommelse og evne til overblikk og plan-
legging påvirkes i stor grad av oppvekstmiljøet.

Kapittel 8 gir råd om foreldresamarbeid i barnehage
og skole, bevissthet på forskjellige funksjoner, forel-
drene er og blir barnets nærmeste, mens pedagogene
kan hjelpe dem og barnet til best mulig utviklingsbe-
tingelser.
Hvis det ser ut til at foreldrene har store, egne proble-
mer, må en forsøke å nærme seg på en støttende måte.
Hensikten med kontakten foreldre/skole beskrives så
langt som mulig å skape en fortrolig relasjon slik at
foreldrene både kan ta imot og gi informasjon om bar-
net sitt.

Boka anbefales på det sterkeste til alle som arbeider
med barn, førskolelærere, lærere og helsesøstre.

«Hav av tid»
––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av Wenche Haslie, kon-
sulent, kulturkontoret i Hamar
kommune
––––––––––––––––––––––––––––––

Bokens tittel: "Hav av tid"
Forfatter: Merete Morken Ander-
sen
333 sider 
2002, 1. utg.  
Forlag: Gyldendal
ISBN: 8205303320  
Språk: Norsk, Bokmål  
Litterær pris: Kritikerprisen. 

Voksen for Tittel, 2003  

Boken fikk Kritikerprisen for beste skjønnlitterære vok-
senbok i 2002. 
Begrunnelse for prisen er følgende:
"Romanen er fengslende, sår, sterk, til tider stillferdig og
aldri kjedelig. Den er en viktig og tankevekkende roman
som sier noe om det å være menneeske sammen med an-
dre – og tap av andre."
Boka handler om selvmord blant ungdom og de skilte
foreldrenes reaksjon på det.

Jeg lot meg fengsle veldig av måten boken er skrevet på
for å formidle foreldrenes reaksjon på det at deres dat-
ter tok sitt eget liv. 

Forfatteren beskriver så nydelig og levende om alle fø-
lelsene rundt forelskelsen, lidenskapen og forholdet til
de to som ble så glade i hverandre og som førte til at Ebba
ble født.
Beskrivelsen av parforholdet, den nye lille familien, kar-
rierene til de voksne og noe av det som førte til skils-
missen.
Det geniale, spennende og voldsomt følelsesmessige i
boka er den dagen foreldrene må møtes igjen for å snak-
ke sammen og forberede begravelsen.

Boka går dypt inn i mors og fars følelser og tanker om-
kring det som har skjedd og hva et selvmord gjør med
de som står igjen. Det er like mye en samtale mellom to
voksne som prøver å finne ut av hva de har følt og opp-
levd i livet sitt som de ikke har tatt seg tid til før.

Romanen gir mange tankevekkende stunder om det å
være menneske – de lykkelige stundene og stundene
med fortvilelse. Du bare må lese uten stopp for det er en
voldsom "drive" i boka og jeg fikk faktisk en følelse av
varme da boka var slutt.

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

45

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

Fra SMS-verdenen:

Advarsel! 
Du kan bli smittet via telefonen! 
Den nye kjønnssykdommen heter TELEHIV, 
kommer av TELESEX og de vanligste 
symptomene er kløe i TELLERSKRITTET! 



Forslag til 

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR HELSESØSTER

1. IDENTIFIKASJON 

1.1 Stilling: Helsesøster
1.2 Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier og godkjent helsesøsterutdanning.

Autorisert sykepleier kan gis midlertidig ansettelse.
1.3 Nærmeste overordnede: Ledende helsesøster

1.4 Tjenestested: ……………………………………………………………

1.5 Arbeidsoppgaver:     …………………………………………………………..

1.6 Stillingsinnehaver:    .. …………………………………………………………

2. STILLINGENS FORMÅL OG HOVEDOPPGAVER

2.1 Utføre oppgaver innen forebyggende og helsefremmende arbeid i tråd med overordnede retningslinjer, 
organisasjonens overordnede målsettinger og kommunens / avdelingens virksomhetsplaner.

2.2 Ha det  daglige, faglige ansvaret for det ansvarsområdet som er tillagt stillingen.
2.3 Sørge for:

• best mulig forebyggende helsetjeneste til brukere på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og andre 
tjenester knyttet til virksomheten 

• høyt faglig nivå og et tjenestetilbud som tar hensyn til kommunens spesielle helseforhold
• en brukervennlig og effektiv avdeling

3. ANSVARSOMRÅDER / ARBEIDSOPPGAVER

Helsesøster skal:
3.1 Rette seg etter gjeldende lovverk og forskrifter.
3.2  Ha faglig ansvar for å planlegge og utføre de daglige oppgavene innen helsestasjon og skolehelsetjeneste.
3.3 Være ansvarlig for å utføre arbeidet i tråd med avdelingens virksomhetsplan. 
3.4 Arbeide for å fremme god kvalitet på tilbudet og delta aktivt i utviklingen avdelingens kvalitetssikrings-

system.
3.5 Være ansvarlig for at tiltak og observasjoner er dokumentert.
3.6 Delta i tverrfaglig samarbeid for å samordne og utnytte tilgjengelige ressurser til beste for brukerne.
3.7 Samarbeide med utdanningsinstitusjoner som har studenter i avdelingen.
3.8 Ha veiledningsansvar for studenter i samarbeid med de andre i avdelingen.
3.9 Ha ansvar for å informere barn og familier om hvilke rettigheter de har, om klagerett, og at de får 

nødvendig hjelp til å fremme klage når det er behov for det.
3.10 Ha ansvar for at pasientskade, ulykke eller nestenulykke blir meldt til nærmeste overordnede.
3.11 Ha ansvar for å henvise brukere videre innen hjelpeapparatet ved behov.

4. SPESIELLE BESTEMMELSER

4.1 Helsesøster plikter å holde seg à jour med ny kunnskap innen forebyggende og helsefremmende arbeid.
4.2 Helsesøster skal arbeide med kvalitetsssikring og utvikle tilbudet i tråd med nasjonale og lokale helse-

politiske målsettinger.
4.3 Helsesøster har taushetsplikt og dokumentasjonsplikt i samsvar med helsepersonelloven.
4.4 Helsesøster skal utøve helsesøsterfunksjon i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
4.5 Stillingsbeskrivelsen skal evalueres etter 2 år eller tidligere ved behov.

Sted:……………………………………  Dato:……………………………

………………………………………… …………………………………………
Stillingsinnehaver Nærmeste overordnede
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Forslag til Funksjonsbeskrivelser
LaH har laget forslag til funksjonsbeskrivelse for helsesøster og ledende helsesøster. Dette er ment som en mal for
dere ute i kommunene, slik at dere har noe å gå ut ifra når dere skal lage deres egne funksjons- eller stillingsbeskri-
velser. Håper det kan være til nytte.
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Forslag til 

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR LEDENDE HELSESØSTER

1. IDENTIFIKASJON

1.1 Stilling: Ledende helsesøster
1.2 Kvalifikasjonskrav: Autorisert  sykepleier, godkjent helsesøsterutdanning og administrativ utdanning.  Erfa-

ring fra  helsesøsterarbeid og ledererfaring.
1.3 Nærmeste overordnede:………………………………………………………..
1.4 Tjenestested:…………………………………………………………………
1.5 Stillingsinnehaver:………………………………………………………………

2. STILLINGENS FORMÅL OG HOVEDOPPGAVER

Ledende helsesøster skal:
2.1 Arbeide for å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse, forebygge sykdom, skade eller lyte og

bidra  til trygge oppvekstvilkår.
2.2 Lede og koordinere tjenestetilbudet i avdelingen, slik at den fyller de oppgaver som følger av lovverk og po-

litiske vedtak
2.3 Sikre god økonomiforvaltning. 
2.4 Planlegge i tråd med fremtidige brukerbehov og organisasjonens overordnede målsetting.
2.5 Se til at tilbudet har god faglig standard og at brukernes rettigheter blir ivaretatt.
2.6 Skal arbeide for:

• rett fordeling av tilgjengelige ressurser.
• høyt faglig og etisk nivå hos personalet.
• en brukervennlig og effektiv avdeling.
• best mulig organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med tilstrekkelig kvalifisert personale 

og utstyr i forhold til arbeids- og ansvarsområdet.
• faglig utvikling og rett bruk av kvalifikasjoner hos de ansatte.

3. ANSVARSOMRÅDER / ARBEIDSOPPGAVER

Ledende helsesøster skal:  
3.1 Ha ansvaret for at mål og virksomhetsplaner er i samsvar med brukernes behov, kommunens overordnede

og strategiske mål og statlige satsingsområder innen forebyggende helsetjenester.
3.2 Utarbeide mål og planer for avdelingen i samarbeid med de ansatte, og sørge for at disse blir fulgt opp.
3.3 Utarbeide årsmelding og resultatvurdering for driften i avdelingen.
3.4 Være ansvarlig for saksbehandlingen i saker tilhørende egen tjeneste.
3.5 Delta i avdelingens totale drift i nært samarbeid med ledelsen for tjenesteområdet.
3.6 Ha ansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett og økonomiplaner.
3.7 Være administrativ ansvarlig for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og koordinator for alt personell som er

direkte knyttet til tjenesten.
3.8 Være ansvarlig for at kvalitet, omfang og fordeling av ressurser til en hver tid er i samsvar med kommunens/

tjenesteområdets overordnede målsettinger og rammer.
3.9 Arbeide for et godt arbeidsmiljø i avdelingen slik at det fremmer stabilitet blant personalet og god kvalitet på

tjenestetilbudet.
3.10 Bidra til å bevare og videreutvikle et godt samarbeidsmiljø både i og utenfor avdelingen
3.11 Ha overordnet ansvar for arbeidsmiljø, internkontroll og de ansattes rettigheter og plikter
3.12 Samarbeide med undervisningsinstitusjoner og tilrettelegge for praksisplasser for studenter.
3.13 Ta initiativet til og delta i regelmessige møter med medarbeidere og samarbeidspartnere i og utenfor kom-

munehelsetjenesten.   

4. SPESIELLE BESTEMMELSER

4.1 Ledende helsesøster plikter å holde seg à jour med nyere forskningsresultat, forbedre kvaliteten på det fore-
byggende helsearbeidet og holde seg orientert om helsepolitiske målsettinger lokalt og sentralt.

4.2 Stillingsbeskrivelsen evalueres hvert annet år eller oftere ved behov.

Sted: ………………………………………….      Dato: ………………………..

…………………………………………… ………………………………………………
Stillingsinnehaver Nærmeste overordnede
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Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyg-
gende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Fastsatt av Helsedepartementet den 3. april 2003 med
hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten
i kommunene § 1-3 femte ledd og lov  5. august 1994 nr.
55 om vern mot smittsomme sykdommer § 3-8 første ledd.

Kapittel I Innledende bestemmelser 
§ 1-1 Formål 
Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons- og
skolehelsetjenesten å:
a) fremme psykisk og fysisk helse,
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold, 
c) forebygge sykdommer og skader. 

§ 1-2 Virkeområde
Forskriften gjelder helsefremmende og forebyggende ar-
beid:
a) innen kommunens helsestasjon for barn og ungdom, 
b) for gravide som går til svangerskapskontroll i tilknyt-

ning til helsestasjon, 
c) i helsetjeneste i grunnskoler og videregående skoler

som omfattes av opplæringsloven og privatskolelo-
ven. 

Kapittel II Kommunens arbeid og virkemidler  
§ 2-1 Kommunens ansvar 
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjenes-
te til barn og ungdom 0-20 år og tilby gravide å gå til
svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Kom-
munen skal dekke alle utgifter til helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. 
Kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig per-
sonell for de oppgavene de skal utføre, jf. kommunehel-
setjenesteloven § 1-3 første ledd nr. 1, litra b og c og ha en
hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for
samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tje-
nester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og
med spesialisthelsetjenesten.
Driften av helsestasjonsvirksomhet og helsetjenester i
skoler kan skje ved interkommunalt samarbeid.

§ 2-2 Bidrag til kommunens oversikt over helsetilstand 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til kom-
munens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som
kan virke inn på helsen til barn og ungdom, og til gravi-
de som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon.  

§ 2-3 Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0-20 år 
Helsestasjonens tilbud til gravide skal omfatte: 
– helseundersøkelser og rådgivning med

oppfølging/henvisning ved behov 
– opplysningsvirksomhet, samlivs- og foreldreveiled-

ning.
Helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud til barn og
ungdom 0-20 år skal omfatte:

– helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/
henvisning ved behov

– forebyggende psykososialt arbeid
– opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i

grupper 
– hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet  
– samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt

psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for ele-
ver

– bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremø-
ter i den utstrekning skolen ønsker det

– samarbeid om habilitering av barn og ungdom med
spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjons-
hemmede

– informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonspro-
grammet jf. kapittel III.

Kapittel III Barnevaksinasjonsprogrammet og
meldeplikt 
§ 3-1 Plikt til å tilby vaksinasjonsprogram
Kommunen skal tilby vaksinasjon i henhold til Barne-
vaksinasjonsprogrammet, som er det nasjonale program-
met for vaksinering mot smittsomme sykdommer jf. smit-
tevernloven § 3-8. Barnevaksinasjonsprogrammet skal til-
bys alle førskolebarn og barn i grunnskolealder. Helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten skal informere om dette
og gjennomføre vaksinasjon i henhold til Barnevaksina-
sjonsprogrammet. 

§ 3-2 Innhold i Barnevaksinasjonsprogrammet
Nasjonalt folkehelseinstitutt gir nærmere bestemmelser
om det faglige innholdet i Barnevaksinasjonsprogram-
met, herunder hvilke vaksiner som inngår i programmet,
målgrupper, hyppighet og den tekniske sammensetning-
en av vaksinene.

§ 3-3 Meldeplikt til SYSVAK 
Helsepersonell som gir vaksinasjoner i henhold til Bar-
nevaksinasjonsprogrammet, skal melde opplysninger om
vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll (SY-
SVAK) i henhold til gjeldende forskrifter om meldings-
plikt mv.  

Kapittel IV Administrative bestemmelser
§ 4-1 Internkontroll
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal etablere intern-
kontrollsystem i henhold til lov om statlig tilsyn med hel-
setjenesten § 3 og forskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten.

§ 4-2 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2003. Fra samme dato
oppheves forskrift 23. november 1983 nr. 1778 om helse-
stasjonsvirksomhet og forskrift 23. november 1983 nr.
1776 om helsetjenester i skoler.

Forskrift nr. 450
om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid

i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Fastsatt 3. april 2003
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Kapittel I Innledende bestemmelser

Til § 1-1 Formål 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig
samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn
og ungdom gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring
av foreldrerollen, fremme barns og ungdoms lærings- og ut-
viklingsmiljø og bidra til å legge til rette for godt psykososi-
alt og fysisk arbeidsmiljø i skolen. Tjenesten skal også bistå
gravide som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon
under svangerskapet og i barseltiden. Videre er formålet
med tjenesten å bidra til en mer helsefremmende livsstil i
målgruppene.   

Til § 1-2 Virkeområde
Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre
forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel,
velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og be-
lastninger mennesker utsettes for i dagliglivet. 
Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å re-
dusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bi-
drar til sykdom, skader eller for tidlig død.

Forskriften gjelder for kommunens helsestasjonsvirksomhet
og helsetjeneste i grunnskoler og videregående skoler som
omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privat-
skoleloven. Personer som i opplæringsøyemed utplasseres i
virksomheter blir å anse som arbeidstakere og omfattes av
forskrift 14. mai 1993 nr. 353 til arbeidsmiljøloven § 3 nr. 2
bokstav f. 

Forskriften gjelder også for gravide som går til kontroll i til-
knytning til helsestasjon. Tjenesten skal bistå kvinnen og fa-
milien under svangerskap og barseltid. Tilbudet skal i et
tverrfaglig samarbeid tilpasses brukernes individuelle be-
hov og styrke kvinnens  integritet og mestring under gravi-
ditet, fødsel og barselperiode.

Kapittel II Kommunens arbeid og virkemidler 

Til § 2-1 Kommunens ansvar 
Første ledd:
I henhold til lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten
i kommunene § 1-3 er det kommunens ansvar å organisere
helsestasjonsvirksomhet og helsetjeneste i skoler. 

Skolehelsetjenesten bør være en integrert del av helsesta-
sjonsvirksomheten. Handlingsrommet som ligger i dagens
helsestasjons- og skolehelsetjeneste bør benyttes til å legge
om virksomheten til en samordnet og helhetlig tjeneste for
barn og ungdom 0-20 år. Miljøarbeidet ved skolen er en vik-
tig tverrfaglig oppgave, og for at skolehelsetjenesten skal
kunne bidra effektivt i denne sammenheng, er det avgjø-
rende at skolehelsetjenestens bidrag i det miljørettede arbei-
det foregår ved skolen. Det individrettede arbeidet kan imid-
lertid foregå på en helsestasjon utenfor skolen, dersom en
slik ordning etter en konkret vurdering ivaretar tilgjengelig-
heten for elevene. 

Kommunen skal tilby gravide å gå til svangerskapskontroll
i tilknytning til helsestasjon. Det er opp til kvinnen om hun
vil benytte seg av dette tilbudet.
Det er kommunen som skal dekke alle utgifter til helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. Med utgifter menes lønn, ut-

styr og nødvendige lokaler. Dersom det ikke er kommunale
lokaler, kan det påløpe eventuelle leieutgifter. Det oppfor-
dres imidlertid til at fylkeskommunen og private skoler stil-
ler tilfredsstillende lokaler vederlagsfritt til disposisjon for
skolehelsetjeneste. 

Annet ledd og tredje ledd:
For å løse de oppgaver som er nevnt i kommunehelsetjenes-
teloven § 1-3, herunder helsestasjons- og skolehelsetjeneste
og forskriften § 2-3, skal kommunen sørge for blant annet
disse deltjenestene: allmennlegetjeneste, herunder fastlege-
ordning, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste og fysioterapi-
tjeneste. Kommunen kan organisere disse tjenestene ved å
ansette personell i kommunale stillinger eller ved å inngå av-
taler med personell om privat helsevirksomhet jf. kommu-
nehelsetjenesteloven § 4-1. Kommunen kan også ansette el-
ler inngå nødvendige avtaler med andre personellgrupper
som psykolog, ergoterapeut og høyskoleutdannet personell
med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell
kompetanse. For å styrke det helsefremmende og forebyg-
gende arbeidet bør kommunen søke å få en bred tverrfaglig
basis for den totale kompetansen i tjenesten. 

Helsepersonell er omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 64 om hel-
sepersonell mv., herunder bestemmelser om krav til faglig
forsvarlighet og taushetsplikt. Opplysninger om personlige
forhold må som hovedregel ikke gis uten vedkommendes
samtykke. Det vises til kapittel 5 i helsepersonelloven og vei-
ledning til denne, jf rundskriv I - 20/2001. Annet personell
har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 - 13f.

Fjerde ledd:
For å få en hensiktsmessig drift og et større faglig miljø kan
det i mindre kommuner og bydeler være et alternativ å eta-
blere virksomhet på tvers av kommune- og bydelsgrenser.

Til § 2-2 Bidrag til kommunens oversikt over helsetilstand 
Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommu-
nen og de faktorer som kan   ha innvirkning på helsen jf. kom-
munehelsetjenesteloven § 1-4. Helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten skal bidra til en slik oversikt over sine brukere på
gruppenivå gjennom tilgjengelig statistikk om helsetilstand
og lokale erfaringer fra tjenesten. Det bør legges vekt på å få
frem særskilte gruppers behov.

Til § 2-3 Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0-20 år
Første ledd: 
Helseundersøkelser av gravide ved helsestasjonen jf. kom-
munehelsetjenesteloven § 1-3, og som utføres i samarbeid
mellom jordmor og lege, er refusjonsberettiget jf. forskrift 18.
april 1997 nr. 333 om stønad til dekning av utgifter til vei-
ledning i familieplanlegging og kontrollundersøkelser
under svangerskap som utføres i godkjent helsestasjon. For
å gi de gravide best mulig tilbud er samhandling/samarbeid
med lege og helsesøster en forutsetning. Svangerskapskon-
trollen bør bestå av besøk hos jordmor og lege etter avtalt
fordeling og nærmere vurdering. I forbindelse med svang-
erskapskontrollen bør det vurderes om det foreligger sær-
skilte risikoforhold for den enkelte gravide, det være seg ar-
beidsforhold eller annet. Tilbudet omfatter rådgivning med
oppfølging/henvisning ved behov. Dette kan omfatte hen-
visning til videre oppfølging i helsetjenesten i kommunen
og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Helsestasjon skal tilby opplysningsvirksomhet og samlivs-

Merknader til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten
Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse i forskriften. 
Merknadene er i seg selv ikke bindende. Forskriften og veiledningen må ses i sammenheng for å få en best
mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.
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og foreldreveiledning til gravide. I denne sammenheng kan
det tilbys fødsels- og foreldreforberedende kurs for å styrke
foreldres kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og
barseltid. 

Annet ledd:
Med helseundersøkelser menes undersøkelser - både soma-
tiske og psykiske - av enkeltindivider for vurdering av risi-
ko for sykdom og/eller utviklingsavvik ut fra opplysninger
om allmenntilstand, livsstil, risikofaktorer, kliniske under-
søkelser og prøver. 

Med forebyggende psykososialt arbeid menes tiltak som
fremmer gode mellommenneskelige, sosiale og miljømessi-
ge forhold for å forhindre psykiske plager/sykdom og pro-
blemskapende atferd. Tjenesten har en viktig rolle i samar-
beid med psykisk helsevern for å forebygge psykiske plager
og lidelser, rusbruk, spiseforstyrrelser, utvikling av overvekt
og å fange opp tidlige signaler på omsorgssvikt, mistrivsel
og utviklingsavvik mv. Videre bør tjenesten rette særlig opp-
merksomhet mot barn og ungdom med spesielle behov, som
for eksempel barn og ungdom med liten sosial støtte, kro-
nisk sykdom og funksjonshemming, risiko for å utvikle psy-
kiske plager/sykdom, ved mobbing, overgrep og annen
vold og ved problemer knyttet til kjønnsidentitet og seksu-
alitet.

Sentrale temaer i opplysnings-, veilednings- og rådgiv-
ningsvirksomhet omfatter blant annet temaene barseltid,
barnestell, amming, samspill, kosthold, tannhelse, lek og be-
vegelsesutvikling, språkutvikling, sosial kompetanse, til-
knytning til familie, venner/sosialt nettverk, fysisk og psy-
kisk utvikling, fysisk aktivitet, tobakk, rusmidler, inneklima,
skade- og ulykkesforebygging, samliv, seksualitet og pre-
vensjon og smittevern, herunder vaksinering, forebygging
av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Jordmødre og helsesøstre er fra 1. juni 2002 gitt rett til å re-
kvirere prevensjonsmidler,  inntatt på særskilt liste fra Sta-
tens legemiddelverk, til unge kvinner 16 til og med 19 år, jf.
retningslinjer i rundskriv I - 3/2002. Rekvireringsretten gjel-
der bare i yrkesutøvelse ved helsestasjon/skolehelsetjenes-
te i den kommunale helsetjenesten og i nært samarbeid med
lege, jf. forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og ut-
levering av legemidler fra apotek.  

Tjenestetilbudet må også være tilrettelagt for barn og ung-
dom med flerkulturell bakgrunn. Foreldre med innvandrer-
bakgrunn bør få veiledning i utfordringer ved å oppdra barn
i Norge, og hva det innebærer å vokse opp med flerkulturell
bakgrunn i Norge. Kunnskap om at kjønnslemlestelse kan
bli foretatt eller konsekvenser etter kjønnslemlestelse må føl-
ges opp i henhold til lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud
mot kjønnslemlestelse. Signaler om at ungdom utsettes for
press om tvangsekteskap krever oppmerksomhet og opp-
følging, dersom helsestasjons- og skolehelsetjenesten får in-
formasjon om dette.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell,
elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom
å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse,
trivsel og sikkerhet. Tiltakene gjelder hele skolemiljøet – fy-
sisk og psykososialt, innendørs og utendørs. Skolehelsetje-
nesten må være kjent med opplæringsloven kapittel 9 a Ele-
vane sitt skolemiljø og med kravene i forskrift 1. desember
1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
mv. 
Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med elever, foreldre,
skolens personell og øvrige samarbeidspartnere arbeide for
å identifisere elever med helsemessige problemer som har
sammenheng med skolesituasjonen. 

I sammenheng med tilrettelegging og gjennomføring av til-
tak etter denne forskrift skal det tas hensyn til barn og ung-
dom som har behov for langvarige og koordinerte helsetje-

nester, jf. forskrift 8. juni 2001 nr. 676 om individuelle planer
etter helselovgivningen. Ansvaret for å ta initiativ til å utar-
beide individuell plan, påhviler den instans i kommunehel-
setjenesten som personen eller dennes foresatte først hen-
vender seg til.

Kapittel III Barnevaksinasjonsprogrammet og
meldeplikt

Til § 3-1 Plikt til å tilby vaksinasjonsprogram 
Kommunen har plikt til å tilby Barnevaksinasjonsprogram-
met. Selv når vaksinering er frivillig, bør helsepersonellet ar-
beide mot en så høy vaksinasjonsdekning som mulig for å
oppnå høy grad av immunitet i befolkningen. Barnevaksi-
nasjonsprogrammet finansieres i dag over Nasjonalt folke-
helseinstitutts budsjett og tilbys førskolebarn 0-6 år og barn
i grunnskolealder. 

Til § 3-2 Innhold i Barnevaksinasjonsprogrammet 
Barnevaksinasjonsprogrammet gjelder grunnvaksinasjon
og påfyllingsdoser, og består for tiden av vaksiner mot føl-
gende sykdommer:
• difteri, tetanus og kikhoste (DTP),
• poliomyelitt,
• haemophilus influenzae type B-infeksjonssykdommer

(Hib),
• meslinger, kusma og røde hunder (MMR) og 
• tuberkulose (BCG).

Hepatitt B-vaksine bør tilbys til barn av foreldre med uten-
landsk bakgrunn fra land utenfor lavendemisk område, men
vaksinen er ikke omfattet av Barnevaksinasjonsprogram-
met. Hepatitt B-vaksine finansieres av folketrygden i hen-
hold til forskrift 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning
av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr,
jf. § 4 nr. 3, og skal være rekvirert av lege.

Helsesøster og lege skal til en hver tid være oppdatert om
det faglige innholdet i Barnevaksinasjonsprogrammet, her-
under oppbevaring av vaksiner, vaksinenes holdbarhet, do-
sestørrelser, kontraindikasjoner, vaksinasjonsreaksjoner,
komplikasjoner, melderutiner og andre faglige bestem-
melser gitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

Helsesøster kan rekvirere vaksiner til Barnevaksinasjons-
programmet direkte fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, jf. for-
skrift 18. november 1987 nr. 1153 om legemiddelforsyning-
en m.v. i den kommunale helsetjeneste § 4 nr. 4. 

Til § 3-3 Meldeplikt til SYSVAK 
SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er oppret-
tet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsba-
sis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus, jf. for-
skrift om system for vaksinasjonskontroll. Vaksinasjonsre-
gisteret er også et hjelpemiddel for å kunne tilby et fullsten-
dig vaksinasjonsprogram til alle norske barn. Nasjonalt fol-
kehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig for SYSVAK.

Kapittel IV Administrative bestemmelser

Til § 4-1 Internkontroll
I lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenes-
ten § 3 er det krav om at en hver som yter helsetjeneste, skal
etablere internkontrollsystem og sørge for at virksomhet og
tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
god praksis og krav fastsatt i lov eller forskrift. 

Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med at bestemmelsene i for-
skriften overholdes, jf. lov om statlig tilsyn med helsetjenes-
ten og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Helsetilsynet er samlokalisert med fylkesmannen. 

Til § 4-2 Ikrafttreden
Rundskriv gitt til tidligere forskrifter oppheves ved ikraft-
tredelse av denne forskrift.
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Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyg-
gende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble
fastsatt 3. april 2003 og trer i kraft 1. juli 2003. Forskrif-
ten er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og smitte-
vernloven og opphever de to forskriftene av 23. novem-
ber 1983 nr. 1776 om helsetjenester i skoler og nr. 1778
om helsestasjonsvirksomhet. 

Utkast til forskrift ble sendt på høring høsten 2002. Det
kom inn 167 høringsutalelser  som er vurdert ved utar-
beidelse av endelig forskrift. Flertallet av høringsin-
stansene er positive til en felles forskrift for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, og til at helsestasjonsvirk-
somheten dekker aldersgruppen 0-20 år, dvs. ut videre-
gående skole.

Ved å erstatte to forskrifter med én fellesforskrift har
Helsedepartementet foretatt en opprydding og forenk-
ling av forskriftene som regulerer helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten. Fellesforskriften oppdaterer regelver-
ket i henhold til tidligere endringer i kommunehelsetje-
nesteloven mv. som styrker kommunenes handlefrihet.
Dette gjelder blant annet bestemmelser om organise-
ring, planlegging, krav til kompetanse og begrepet me-
disinsk-faglig ansvarlig lege.

Når det gjelder organisering av helsestasjons- og skole-
helsetjenesten er det opp til kommunene å avgjøre
hvordan dette best kan ivaretas, så lenge kravet til fag-
lig forsvarlig virksomhet i henhold til lov og forskrift
oppfylles, jf. tilsynsloven og helsepersonelloven. 

Handlingsrommet som ligger i dagens helsestasjons- og
skolehelsetjeneste bør benyttes til å gjøre virksomheten
til en samordnet og helhetlig tjeneste. Med utnyttelse av
handlingsrommet i dagens tjeneste menes at kommu-
nen har mulighet til fleksibel organisering av tjenestens
tilbud ut fra lokale behov og geografiske forhold. Når
det gjelder miljøarbeidet ved skolen er dette en viktig
tverrfaglig oppgave. For at skolehelsetjenesten skal kun-
ne bidra effektivt i arbeidet med å fremme elevenes helse
og trivsel er det avgjørende at tjenestens bidrag foregår
ved skolen, og at dens personell involverer seg i skolens
planer og aktiviteter. Det individrettede arbeidet i
grunnskolen og videregående skole kan imidlertid fore-
gå ved en helsestasjon utenfor skolen dersom helsesta-
sjonen i tilstrekkelig grad er tilgjengelig for elevene. Det-
te er det opp til kommunene å avgjøre. 

Den nye forskriften understreker videre at helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten skal fremstå som et helhet-
lig tilbud til barn og ungdom fra 0 – 20 år. Tilbudet skal
omfatte helseundersøkelser – både somatiske og psy-
kiske, rådgivning, opplysningsvirksomhet og miljøar-
beid mv. Tilbudet skal også omfatte forebyggende
psykososialt arbeid. Helsedepartementet ønsker å gi det
psykososiale arbeidet et løft, noe som er et ledd i Opp-
trappingsplan for psykisk helse 1999-2006 som setter et
mål om økning på 800 årsverk i planperioden til helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. Årsverkene skal gå til
psykososialt arbeid, og bør fordeles på ulike faggrupper
for å søke å få en bred tverrfaglig basis for den totale
kompetansen i tjenesten. Barnevaksinasjonsprogram-
met er forskriftsfestet som et tilbud til alle førskolebarn
og barn i grunnskolealder. Selv når vaksinering er fri-
villig, bør helsepersonellet arbeide mot en så høy vaksi-
nasjonsdekning som mulig for å oppnå høy grad av im-
munitet i befolkningen. 

Svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon er
forskriftsfestet som et tilbud til gravide som ønsker det.
Kommunene har handlefrihet til å bestemme hvordan
tilbudet skal organiseres, det være seg samlokalisering
med helsestasjon eller andre organisatoriske løsninger. 

Forskriften har også en bestemmelse som skal sikre
tverrfaglig samarbeid. Det fastslås der at helsestasjons-
og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid
med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med
tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med spe-
sialisthelsetjenesten. Det helsefremmende og forebyg-
gende arbeidet for et godt oppvekstmiljø må skje
gjennom et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt samar-
beid. Utfordringen knyttet til samarbeidet ligger både
mellom etater og tjenester i kommunen, fylkeskommu-
nen og spesialisthelsetjenesten.

Sosial- og helsedirektoratet har under arbeid en veileder
til forskriften. 

Forskrift med merknader er lagt ut på www.lovdata.no.

Saksbehandler Sissel Jacobsen, 
Folkehelseavdelingen, 

Helsedepartementet

Informasjon om forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Siden forskriften ikke har trådt i kraft enda, vil det nok
ta noe tid før vi sitter med oversikt over hvordan den
fungerer i praksis. Det kan synes som om forskriften er
noe uklar og vag på enkelte områder, og at dette kan
gi rom for fortolkninger. Vi regner med at departe-
mentet vil være behjelpelig med fortolkning der dette

viser seg nødvendig. Vi regner også med at veilederen
som er under utarbeiding, vil klargjøre arbeidsområ-
dene som forskriften ivaretar.

4.06.03
Bodil Erdal

Kommentarer til Forskrift nr. 450
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Helsesøstrenes protester og appell var til liten nytte da
Bærum kommunes politikere vedtok store kutt i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. Helsesøstrenes tillits-
valgt, Bente Nilsson, oppfordret kommunepolitikerne
til å tenke godt gjennom hva slike kutt ville føre til. Et
redusert tilbud i skolehelsetjenesten vil primært ramme
de svakeste barna. At helsesøster er til stede og tilgjeng-
elig i barns nærmiljø, medfører at terskelen for å ta kon-
takt blir lavere. Dette har stor betydning for barn som
sliter med helseplager av psykososial art.

Før behandlingen av budsjettkuttene fikk Bærums poli-
tikere tilsendt brev med følgende argumentasjon fra hel-
sesøstrene:
"Grunnlaget for god helse legges i barne- og ungdoms-
årene. Det er derfor av stor betydning at det helsefrem-
mende og forebyggende arbeidet for denne gruppen
opprettholdes, utvikles og styrkes, slik det skisseres i fol-
kehelsemeldingen. Helsestasjon for gravide, barn og
unge, og skolehelsetjenesten må fortsatt være den sen-
trale offentlige arena i dette arbeidet. Dette er tjenester
som benyttes, fungerer godt og som har stor tillit i be-
folkningen. De er kontaktleddet for en sterk tverrfaglig
struktur med barnehage, skole, sosialtjenester og politi. 

Barn og unges helsetilstand trues i dag av adferdspro-

blemer, depresjoner og psykiske lidelser, selvmord, spi-
seforstyrrelser, mobbing, vold og overgrep. Kravene
overfor barn og unge er store og oppleves tyngende for
mange. Det er store endringer m.h.t. stabilitet og sosia-
le nettverk, som krever innsats og tiltak som omfatter fa-
milien, foreldre og skolen med et særskilt ansvar for å
skape trivsel og forebygge mobbing. 

Det er behov for å iverksette særskilte tiltak som retter
seg mot ungdom generelt og mot ungdom med spesiel-
le behov. Tiltakene må forebygge vold, mobbing, krimi-
nalitet, rusmiddelmisbruk, uønskede graviditeter, selv-
mord og psykiske lidelser. I tillegg må de ungdommene
som har et behov for "noen å snakke med" få et tilbud.
Dette kan tilfredsstilles i skolehelsetjenesten i videregå-
ende skole eller ved ungdomshelsestasjonen for eksem-
pel ved tilbud om samtalegrupper".

I mange kommuner er helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten blitt salderingsposter i tider med trange budsjet-
ter. LaH oppfordrer landets politikere å bidra til at kom-
munene sikres ressurser til å drive en faglig forsvarlig
forebyggende virksomhet rettet mot barn og unge. 

Bodil Erdal
LaH

Kommunene trapper ned helsestasjons-
og skolehelsetjenesten!

Helsesøstrene protesterte mot kommunens kutt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.



Tid: 22. august 2003, fra kl. 10–16 
Sted: Bergen
Senter for krisepsykologi, Fabrikkgaten 5
Pris: Dagen er gratis, med lunsj inkludert
Arrangør: Verdiprosjektet "Skal-Skal ikke"
www.skal-skalikke.no
i samarbeid med Landsforeningen for helsesøstre.

Vi ønsker å møte deg som helsesøster som til daglig mø-
ter ungdom og er engasjert i deres hverdag. Du er en vik-
tig voksenperson – og en sentral medspiller for både
ungdom, foreldre og lærere.  

Dagen blir todelt: Under første økt ønsker vi å gi inspi-
rasjon og påfyll, og i andre økt vil vi sette dialog og fel-
lesskap i fokus. Vi ønsker at det skal være rom og tid for
både læring, erfaringsutveksling og debatt. 

Magne Raundalen vil lede seminarene og er med oss
hele dagen. Andre ansatte fra Senter for Krisepsykologi
vil komme med innspill.

Program:
Første økt: Seminar
Tema: 
1. Moral, verdier og holdninger

– hvor kommer de fra og hva leder de til?
2. Hvordan skades de unges selvbilde?

– refleksjon om jenter og kroppen & guttene og selv-
mordet

3. Ungdom i sorg og krise
– hvordan mobilisere vennestøtte.

Lunsj 

Andre økt: Samtale
• "Hvorfor går det så galt med så mange av guttene?"

Helsesøstrene spiller en stor og viktig rolle når barna
er små
– hvordan kan helsesøstre også få de store guttene på
sporet?

• "En helsesøsters hverdag" 
Hvordan føles skoen for den som har den på? Hva
oppleves utfordrende, spesielt i møte med alders-
gruppa 14–19 år? Hva fungerer godt? 

Påmelding innen 30.juli til kursansvarlig Eili Vigestad
Berge, tlf 41 46 34 34/e-post: eilivb@start.no

Vær snar med påmeldingen – vi har bare plass til 25 del-
takere!
Vi møtes i Bergen!

Med vennlig hilsen
Torhild Roland Vetvik, prosjektleder i "Skal-skal ikke"

Eili Vigestad Berge, konsulent i "Skal-skal ikke"
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Helsesøstre i hele Norge; Dere er herved invitert til 

"Helsesøsterdag" 
Tema: Det gode møtet med ungdom

Husmannspolka
Gammel melodi

«Kom hit nå, kjærring, så tek vi en dæins.»
«Trallalla! Trallallalla!»

«Æinners da, æ du frå samling og sæins!»
«Trallallallallalla!»

«Je har itte stunder, å æ det for stell,
og folk som går utafor på vegen i kvell,
dom lure vel på å æ dette for spell!»

«Trallallallallalla!»

«Dæinse, dæinse, sukkertopp,
sett deg i karmen opp,
æ du sjøl en rosenknopp,
men fyst ska dokka dæinse!»

«En sku ikke tru du vart bessfar i vår!»
«Trallalla! Trallallalla!»

«Taklampa, Æinners, hu dingler og slår!»
«Trallallallallalla!»

«Så – der gikk nå krakken, å store mi tid,
rett opp i gryta med grismaten i,
og nå koke kjelen! Å støinn ska det bli.»

«Trallallallallalla!»

«Jo, det ska bli ei polkatid,
og vi ska dæinse polka, vi!
Men nå ska dokka sleppe fri.
Tusen takk for dæinsen.»

Alf Prøysen



Helsesøsterkongressen, i år med Faggruppa av helse-
søstre i Nordland som arrangør, er "historie", og alle vi
som fekk delta sit igjen med uforgløymelege minner.
"Ledelse og fagutvikling i folkehelsens tjeneste" var
tema og samla ca. 270 deltakarar frå heile landet til ar-
rangementet. 

Etter høgtideleg og stemningsfull opning av arrange-
mentet med mellom anna helsing frå NSF v/Åse Jakob-
sen, starta det faglege programmet med gjennomgang
av Folkehelsemeldinga 2003 og utfordringar i folkehel-
searbeidet sett frå Sosial- og helsedirektoratet sin ståstad
v/ avd.direktør Jens Guslund. Professor Per Fugelli med
sitt foredrag "Hvem eier helsa", klarte med humor og al-
vor å sette etikk og "sunt folkevett" i folkehelsearbeidet
i fokus på ein framifrå måte. 

Så var det tid til sosialt samver med middag der Susan-
ne Lundeng med sitt nydelege felespel formidla ein
kjærleik til natur og miljø i fylket som gjorde inntrykk. 

Dag 2 starta med historisk perspektiv på helsesøster-
tenesta i Astrid Brekken sitt foredrag. Med si lange og
rike erfaring i helsesøsterarbeidet gav ho oss eit interes-

sant samandrag av utviklinga innan helsesøstyrket.
Flott innslag var også opptak av radiokåseri om "Ho søs-
ter Hjørdis" som i storm og stille og utan tanke på ar-
beidstid og betalt eller ubetalt matpause gjorde det som
måtte gjerast i eit stort distrikt med langt mellom "hel-
seekspertane". Men "Helsestasjonen er fortsatt i støy-
peskeia"! Helsesøster Irene Larsen og barnepsykiater
Olav Eldøen formidla erfaringar med forsøk med fami-
lesenter i Fauske. 

I foredraget om "Hvordan bevare
livsgleden midt i alle endringer fekk
Endringsveileder Per Anders Nord-
engen oss alle til å kjenne oss igjen i sine
karikaturar av etterpåkloke og føre-
handssure typar når ein skal gjennom-
gå omstilling og endring. Han formid-
la ei livsglede og eit humør som løyste
opp i stive "kongressmusklar" og "resi-
stente endringstankar". 

Dagen vart avslutta med guida tur til Kjerringøy. Vi
fekk innføring i historien om folka og handelsstaden der
med omvising i dei gamle bygningane der det føregjekk
ulike aktivitetar. Kvelden vart avslutta med middag der
ute. Det var ein stor festkveld med flott underholdning
og i det nydelege veret fekk vi sett ein del av den nord-
landske naturen på sitt beste. 

I paralellsesjonar og plenumsforedrag siste dagen
vart det formidla mange gode eksempel på faglig godt
dokumentert helsesøsterarbeid til inspirasjon og nytte i
vårt videre arbeid. Nytt frå Folkehelseinstituttet var ein
programpost som det kom ønskje om å ha som fast inn-
slag på kongressen. 

Hjarteleg takk til arrangementskomiteen i Nordland
med Eli i spissen for at vi fekk desse flotte dagane i Bodø. 

For LaH-styret Marit Nordstrand

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

55

Helsesøsterkongress på Radisson
SAS Hotell i Bodø 28.–30. april 2003

Felespiller Susanne Lundeng.

Åpning ved le-
der av arrange-
mentskomiteen
Eli Taranger
Ljønes.

Eli Taranger Ljønes og Benthe Westgård hadde full kontroll
over arrangementet.

Nordengen
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Kl. 18.00 Åpning  ved leder av NSF Landsgruppe av Hel-
sesøstre, Bodil Erdal

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling. 
Vedtak: Godkjent.

Sak nr. 2 Godkjenning av saksliste. 
Forslag: ny sak 8: Valg av resolusjonskomitè.
Vedtak: Sakslisten godkjennes med denne tilføyelsen og
nummer på de påfølgende sakene forskyves fortlø-
pende.

Sak nr. 3 Valg av ordstyrer.
Vedtak: Astrid Brækken og Bjarne Jota.

Sak nr. 4 Valg av referenter.
Vedtak: Solveig Heggheim og Turi Bruland.

Sak nr. 5 Oppnevning av tre medlemmer til å 
underskrive protokoll.

Følgende ble oppnevnt:.  Bodil Erdal, Kari Esaiassen,
Ebba Sommerfeldt.

Sak nr. 6 Valg av tellekomite.
Følgende ble valgt: Bjørg Løkke, Inger-Johanne Ras-
mussen, Berit Voktor, Nina Finn, Inger Johanne Kristi-
ansen, ,Lisbeth Willasen

Sak nr. 7 Registering av stemmeberettigete.
163 stemmeberettigete.

Sak nr. 8 Valg av resolusjonskomitee.
Kari Glavin, Marianne Vollen Westerhus og ble valgt. 

Sak nr. 9 Forslag til forretningsorden.
Styrets forslag ble vedtatt.

Sak nr. 10  Årsberetning.
Leder Bodil Erdal fremla følgende årsberetning: 

Årsberetning 2002 for NSF LaH

Medlemmer
1.1 Ordinærer medlemmer pr. 31.12.02 : 2157

Nye medlemmer : 132
Medlemskontingent er kr. 250.-

1.2 Æresmedlemmer :    0

2.1 Landsgruppens organisering

Landsgruppens styre pr. 31.12.02:
Leder: Bodil Erdal
Nestleder: Marit Nordstrand
Kasserer: Unni Tranaas Vannebo
Styremedlem: Kari Glavin
Styremedlem: Astrid Grydeland  Ersvik
1.varamedlem: Grethe Høines  
2. varamedlem Inger Lise Olsen
3. varamedlem: Frøydis Eide Raustøl
1.vara kalles inn til alle styremøtene.

2.2 Det er avholdt 5 styremøter og 1 telefonmøte i 2002.

2.3 Lokalgrupper

2.3.1 Østfold
Leder: Tove Nedregotten
Medlemmer: 97
Styremøter: 6. Medlemsmøter: 2
Tema: Om å forstå annerledeshet. Adopsjonsfamilien, en ut-
fordring for helsestasjonen.

2.3.2 Oslo
Leder: Reidun Fagervik
Medlemmer: 228
Styremøter: 8.  Medlemsmøter: 2
Tema: Hørende barn med hørselhemmede foreldre. Omskjæ-
ring av kvinner. Overvekt hos barn. 

2.3.3 Akershus
Leder: Berit Kjærnet
Medlemmer: 221
Styremøter: 13. Medlemsmøter: 1 
Tema: TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) 

2.3.4 Hedmark
Leder: Elin D. Granrud
Medlemmer: 77
Styremøter: 8.  Medlemsmøter:4.  Utgitt 3 medlemsbrev.
Tema: Gruppeledelse. Traumer – behandling. Samarbeid med
BUP. Samliv-samlivsproblemer.

2.3.5 Oppland
Leder: Anita Skjellerud
Medlemmer: 74
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 1
Tema: Informasjon fra fylkets forebyggingsrådgiver.

2.3.6 Buskerud
Leder: Kari Dahl Nilsen
Medlemmer: 109
Styremøter: 6.  Medlemsmøter: 2, 1 dagsseminar og 1 to-da-
gersseminar.
Tema: Spiseforstyrrelser. Fagutvikling i skolehelsetjenesten.
Erfaringsutvikling i grupper. "Mennesket bak faget", arbeids-
glede/holdninger.

2.3.7 Vestfold
Leder: Marit Thorstein
Medlemmer: 99
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 2
Tema: Samarbeid hjem-skole i forhold til fremmedspråklige.
Pedagogiske metoder innen helseopplysning.

2.3.8 Telemark
Leder: Hilde Røland Thomassen
Medlemmer: 91
Styremøter: 9.  Medlemsmøter: 3
Tema: Helseovervåkning i skolen. Foreldres rusbruk/-mis-
bruk og konsekvensene for barna. Fysisk inaktivitet hos barn.

2.3.9 Aust-Agder
Leder: Elisabeth Grimmert Hopstock
Medlemmer: 50
Styremøter: 7.  Medlemsmøter: 3

PROTOKOLL
fra Generalforsamling i NSF Landsgruppe av Helsesøstre
28. april 2003 i Bodø
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Tema: Prevensjon. Barnemat. Atferdsvansker og reaktiv til-
knytningsforstyrrelser. Naturlegemiddel i forhold til stress,
søvn, uro hos ungdom.

2.3.10 Vest-Agder
Leder: Marit Abrahamsen
Medlemmer: 74
Styremøter: 8.  Medlemsmøter: 1
Tema: Trening i foreldreferdigheter.

2.3.11 Rogaland
Leder: Ebba Sommerfeldt
Medlemmer: 177
Styremøter: 5.  Medlemsmøter: 2
Tema: Psykisk helse/barnepsykiatri. Seksuelle overgrep.
MST-modell. Prosjekt tidlig hjemreise. Morsmelkundersø-
kelse.

2.3.12 Hordaland
Leder: Maries Custers
Medlemmer: 215
Styremøter: 7. Medlemsmøter: 1   Medlemsbrev: 2
Tema: Vaksinasjon. Metodebok for helsetjenesten i videregå-
ende skoler.

2.3.13 Sogn og Fjordane
Leder: Kari Esaiassen
Medlemmer: 59
Styremøter: 3.  Medlemsmøter: 2  Medlemsbrev: 2
Tema: "Hvordan er vi som helsesøstre"

2.3.14 Møre og Romsdal
Leder: Else Jorunn Lillenes
Medlemmer: 101
Styremøter: 4.  Medlemsmøter: 3
Tema: Forebygging av selvmord. Sorggrupper. "Barnevakten".
Tverrfaglig samarbeid. Helsearbeidere i møte med hverdags-
krav.

2.3.15 Sør-Trøndelag
Leder: Randi Nyjordet
Medlemmer: 133
Styremøter: 8. Medlemsmøter: 2
Tema: Autisme. "Hvordan komme hverandre i møte i samta-
len rundt rus hos småbarnsforeldre".

2.3.16 Nord-Trøndelag
Leder: Marianne Vollen Westerhus
Medlemmer: 81
Styremøter: 7.  Medlemsmøter: 3. Medlemsbrev: 1
Tema: Faglig forsvarlighet. Tverrfaglig samarbeid. Preven-
sjon.

2.3.17 Nordland
Leder: Bjarne Jota
Medlemmer: 119
Styremøter: 4.  Medlemsmøter: 1. Utgitt 3 nr. av kontaktorga-
net «Helsetrøya»
Tema: 

2.3.18 Troms
Leder: Kirsti Jensen
Medlemmer: 101
Styremøter: 5.   Medlemsmøter: 1
Tema: Hepatitt, lus, skabb. Smitteoppsporing blant flyktning-
er på mottak. Informasjon fra Folkehelseinstituttet.

2.3.19 Finnmark
Leder: Heidi Jernsletten
Medlemmer: 48
Styremøter: 6  Fagmøte: 1
Tema: Samarbeid med fylkeslegen. Samarbeid med Finland.
Russlandsprosjektet.

Medlemmer i utlandet: 3.

Faggruppelederkonferanse ble avholdt 11.04.02 i for-
bindelse med LaHs Generalforsamling og Helsesøster-
kongressen. Tema: Motivasjon og ledelse v/avdelings-
sjef Lisbeth Normann, Fag- og helsepolitisk avdeling,
NSF. Informasjon fra fylkene. Etiske retningslinjer for
samarbeid med næringsliv/industri.
Faggruppeledermøte ble avholdt 30.10.02 i forbindelse
med LaHs IKT-konferanse i Oslo. Tema: Kultur og sam-
spillsverdier for å nå mål i Norsk Sykepleierforbund
v/NSFs 2.nestleder Åse Jakobsen. Aktuelle saker fra fag-
gruppeledere og LaH-styret.

Landsgruppens virksomhet:

• Arbeide videre med henvisnings- og refusjonsrett.
NSF har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med re-
kvisisjons-, henvisnings- og refusjonsordninger for sy-
kepleiere. LaHs leder deltar i arbeidsgruppen sammen
med en representant fra samfunnspolitisk avdeling i
NSF og tre andre representanter fra aktuelle faggrupper. 
• Bemanning, arbeide videre med dimensjonering av
helsesøstertjenesten
LaH har hatt et løpende samarbeid med NFSs fagpoli-
tiske avdeling om helsesøsterbemanningen i kommune-
ne. LaH har laget et utkast til en spørreundersøkelse for
å få kartlagt de faktiske forhold. Planen er gjennomfø-
ring i første kvartal i 2003. Det er også drøftet mulighet
for igangsetting av et større prosjekt i NSFs regi der det
blir satt fokus på helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
LaH har gitt innspill til NSFs fagpolitiske avdeling ved-
rørende økning av utdanningskapasiteten av helsesøs-
tre.
• Informasjon, videreutvikle nettsidene og mediaprofi-
leringen. 
Det ble utarbeidet ny informasjonsfolder om LaH som
ble trykket opp i 3000 eks.
LaH har fått laget en sammenleggbar standvegg til bruk
ved konferanser.
Vårt fagtidsskrift «Helsesøstre» er kommet med tre
nummer i 2002. Redaksjoner har vært:
Nr. 1: NSFs Faggruppe av helsesøstre i Sogn og Fjordane
Nr. 2: NSFs Faggruppe av helsesøstre i Vest-Agder
Nr. 3: NSFs Faggruppe av helsesøstre i Vestfold
Her er det nedlagt en stor og flott innsats som vi antar
bidrar til å rekruttere nye, samt at vi beholder våre "gam-
le" medlemmer. Takk til dere i redaksjonene, alle bi-
dragsytere og annonsører. I 2003 står Østfold, Hedmark
og Møre og Romsdal for tur.
Temaoversikt fra tidligere "Helsesøstre" er utarbeidet og
vil bli lagt ut på nettsidene.
Prosedyreboken er revidert.

NSFs Forbundsstyre vedtok at faggruppenes nettsider i
løpet av 2002 skulle samles under www.sykepleierfor-
bundet.no. Helsesøstrene Elisabeth Heimdal og Anne
Seierstad har hatt ansvar for oppdatering av våre nett-
sider. Dette har vært et tidkrevende arbeid, da alt som
lå på våre gamle nettsider måtte flyttes over "manuelt" i
løpet av mars 2002. De har oppdatert sidene kontinuer-
lig med aktuelle nyheter, og vi planlegger å få lagt inn
aktuelle artikler fra "Helsesøstre" fortløpende.

LaH har uttalt seg i pressen vedrørende følgende saker: 
"Tidsklemme" for småbarnsforeldre
Helsetjeneste i videregående skoler. 



Kjønnslemlestelse av kvinner.
Ungdommers tidspress.
Ungdomshelse. Ungdom og seksualitet.
Fødselsdepresjoner hos fedre.
Samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten.
Helsesøstre har også vært intervjuet i forbindelse med
artikler om " Samspill & trygghet".

• Lønnsforhold, også honorar for studenter
Helsesøstrenes lønn ble prioritert i de sentrale forhand-
lingene ved lønnsoppgjøret 2002. LaH har startet arbei-
det for å kartlegge lønn for ledere av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. LaH mener at ingen slike ledere skal
lønnes under 330 000, nå når helsesøstrenes lønn ligger
på 300 000. Det jobbes fortsatt i NSF med student-hono-
raret.

• Godkjenning som spesialist
Fagpolitisk avdeling i NSF arbeider med denne saken
rettet mot departementet. Vi avventer NSFs arbeid for
Anestesisykepleiernes landsgruppe, da man antar at det
vil gjøre saksbehandlingen enklere dersom først en
gruppe har fått godkjenning. For LaH er dette et viktig
arbeid, som vil bety mye i forhold til å gi autorisasjon
som helsesøster til helsesøstre utdannet utenfor Norge.

• Nordisk samarbeid
Årsmøte i NoSB (nordisk samarbeid for sykepleiere som
arbeider med barn) ble i høsten 2002 avholdt i Køben-
havn. Bodil Erdal og Unni Tranaas Vannebo represen-
terte LaH her. Samarbeidet med nordiske kolleger gir
gode kontakter og god oversikt over hvilke arbeidsom-
råder som prioriteres av helsesøstrene i de andre nor-
diske landene.
Vi følger opp samarbeidsavtalen med gjensidig invita-
sjon til hverandres GF og kongresser. Representanter fra
hver av organisasjonene i det nordiske samarbeidet får
tilsendt de andre gruppenes fagtidsskrift.

• Fag- og ledelsesutvikling
Et samarbeid mellom LaH, Utviklingssenteret for helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune, Na-
sjonalt kompetansesenter for rusfaget v/ Borgestadkli-
nikken og Menighetssøsterhjemmet, resulterte i etable-
ring av en vekttallsgodkjent (3 vekttall) etterutdanning
i forebyggende rusmiddelarbeid for jordmødre og hel-
sesøstre. 
Helsesøstre fikk rett til å forskrive enkelte merker P-pil-
ler fra 1.07.2002. I samarbeid med Helsesøsterutdan-
ningene har Høgskolene gjennomført flere seks-dagers
opplæringskurs for helsesøstre og jordmødre, slik at de
sikres rett til å forskrive de aktuelle p-pille-typene.
Faggruppen av Helsesøstre i Hordaland har utarbeidet
metodebok for helsetjenesten i videregående skoler.
LaH ønsker å bearbeide denne slik at den kan danne
grunnlag for retningslinjer for helsetjenesten i videregå-
ende skoler i resten av landet.
LaH har utarbeidet forslag til funksjonsbeskrivelse for
helsesøstre og ledende helsesøstre som er oversendt
NSFs fagpolitiske avdeling for godkjenning. Disse leg-
ges ut på våre nettsider, samt publiseres i Helsesøstre nr.
2-2003.
LaH har utarbeidet "Etiske retningslinjer for samarbeid
med næringsliv/industri" som ble sendt ut som vedlegg
til "Helsesøstre" nr. 2-2002.
LaH arrangerte 31.10-1.11 IKT-konferanse for ledere av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Videre har styret gitt uttalelser i følgende saker som vi
har hatt til høring:
• Veileder om tuberkulosekontroll
• Ny felles forskrift for helsestasjons- og skolehelsetje-

nesten
• Samlet plan for organisering av kompetansesentre

med ansvar for sjeldne funksjonshemninger
• Brosjyre til foreldre med for tidlig fødte barn
• Utkast til utredningsrapport om "Faglige retningslin-

jer for helsestasjon for ungdom"

Representasjon i arbeidsgrupper, råd og utvalg:
– Godkjenningskomitèen for klinisk spesialist

Kari Glavin
– Smittevernrådet, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Else Live Thue Stokstad  
– Arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet om syns-

undersøkelse
Berit Hjørnevik

– Arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet om
språk- og hørselundersøkelse
Merete Carlson

– Arbeidsgruppe for å etablere etterutdanning for jord-
mødre og helsesøstre i forebyggende rusmiddelar-
beid
Helga Melkeraaen/Kari Glavin    

– Forum for Barnekonvensjonen
Ellen Spørck

– Ressursgruppen for gjennomføring av Handlings-
plan mot kjønnslemlestelse
Kirsten Jagmann

– Prosjektgruppe for "Familieprosjektet"- Informasjon
og mestring for familier som har barn med funksjons-
hemming
Unni Tranaas Vannebo

– Planleggingsgruppe for skoleringsseminar for helse-
søstre om homo-/biseksuell ungdom
Dagmar Hilde og Mona Flatval

– Samarbeidsgruppe for utvikling og innføring av et
undervisningstilbud om psykisk helse for ungdoms-
skolen
Edel Bratlie

– Planleggingsgruppe for konferansen "Ungdom og
Helse"
Margaret Helle

– Prosjekt for å bedre behandlingstilbudet for pasienter
med alvorlige spiseforstyrrelser
Berit Brorson

– Norsk forening for samfunnshelse
Bodil Erdal

Annen utadrettet virksomhet:
Aktiviteten er fortsatt stor og medlemstallet øker stadig.
Vi får mange henvendelser som viser at det er stor akti-
vitet både blant medlemmene og instanser og organisa-
sjoner som har engasjement for barn og unge, og for fore-
byggende helsearbeid. 
Mange helsesøstre har vært representert i fylkenes ko-
mitèer for markering av Det offentlige helsevesens 400
årsjubileum.

Leder av LaH har vært representert på møtene i Sentralt
Fagråd. Alle NSFs faggrupper ble invitert til å ha stand,
samt miniforedrag under Sykepleierkongressen 2002 i
Oslo. LaH stilte med egen stand i foajèen under hele kon-
gressen (fire dager). LaH hadde ansvar for to minifore-
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drag: Unni Tranaas Vannebo om "Tidlig Intervensjon
som metode i helsestasjonsvirksomheten" og Lisbeth
Kvarme om "Helsesøstertjenesten fra menighetssyke-
pleie til folkehelsevitenskap".

LaH har gitt innspill til følgende saker:
• Deltatt i idèdugnad i Sosial- og helsedepartementet

og gitt faglige innspill til St. meldingen nr. 16 om fol-
kehelsearbeidet.

• Deltatt i Stortingshøring i forbindelse med St. mel-
ding nr. 40 om barne- og ungdomsvernet.

• Deltatt i Stortingshøring i forbindelse med behand-
lingen av Statsbudsjettet for 2003. 

• Gitt innspill til NSF i forbindelse med St. melding 39
om barn og unges oppvekstvilkår.

• Gitt innspill til Helsedepartementet vedr. egenbeta-
ling for assistert befruktning og sterilisering.

• Innlegg på workshop i Nasjonalt folkehelseinstitutt
med tema "Veie og måle barn – til hvilken nytte?"

• edr. utredning og behandling av overvekt/fedme i
den offentlige helsetjenesten.

• Deltatt i idèdugnad i Sosial- og helsedirektoratet og
gitt faglige innspill i forbindelse med valg av strategi
for siste halvdel av Opptrappingsplanen for psykisk
helse.

• Deltatt i Nasjonal dugnad for barn og unge arrangert
av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Utfordringer:   
Ledelse og videreutvikling av helsestasjons- og skole-
helsetjenesten
Styrke helsesøsterutdanningen
Etablere mastergrad/etterutdanning for helsesøstre
Være synlige og tydelige på fag

Styret takker for brev, innspill og annet samarbeid i året
som gikk! 

Lommedalen 04.03.2003 
Bodil Erdal

Leder NSF LaH

Vedtak: LaH sin årsberetning for 2002 godkjennes.

Sak nr. 11 Regnskap.
Kasserer Unni Tranaas Vannebo redegjorde for regn-
skapet.
Vedtak: Lah sitt regnskap for 2002 godkjennes. 

Sak nr. 12 Handlingsplan for 2003 
1. Lønns- og arbeidsvilkår
– Arbeide for å dokumentere og synliggjøre behovet for

helsesøsterressurser i kommunene.
– Kartlegge ledende helsesøstres lønn.
– Utarbeide forslag til argumentasjon i forhold til ledel-

sesansvar og lønnsfastsettelse.
– Arbeide for økt studenthonorar.
– Fagstige som belønning for kompetanseutvikling.

2. Fag- og ledelsesutvikling
– Sikre helsesøstre refusjons-, henvisnings- og rekvire-

ringsrett innen avtalte områder.
– Arbeide for spesialistgodkjenning av helsesøstre.
– Videreutvikle retningslinjer for helsetjenesten i den

videregående skolen
– Gjøre funksjonsbeskrivelsene for helsesøstre og le-

dende helsesøstre kjent for medlemmene.

– Sikre helsesøstre rett til faglig veiledning.
– Utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten i hen-

hold til forskriftene

3. Utdanning
– Arbeide for å opprettholde en egen utdanning for hel-

sesøstre.
– Sikre utdanningskapasitet i tråd med behovet for hel-

sesøstre. 
– Arbeide med at det blir opprettet et fast videre- og

etterutdanningstilbud for helsesøstre.

4. Informasjon
– Arbeide videre med en oppdatert og tilgjengelig nett-

side. 
– Utgivelse av fagbladet Helsesøstre tre ganger i året.
– Sikre erfaringsutveksling og informasjon til våre med-

lemmer.
– Gi faglige innspill til media, fagtidsskrift og beslut-

tende myndigheter.
– Sikre et offentlig helsestasjonstilbud.

5. Nordisk samarbeid
– Utveksle erfaringer med nordiske kollegaer
– Gjensidige invitasjoner til fagsamlinger og lands-

kongresser

Handlingsplanen for 2003 ble godkjent mot en stemme.

Sak nr. 13 Budsjett. 
Vedtak: LaH’s budsjett for 2003 godkjennes.

Sak nr. 14 Valg.
Beth Sveen la fram valgkomiteens forslag til kandidater.
Følgende kandidater ble valgt:
Leder: Bodil Erdal 157 stemmer

Styremedl.: Kjerstin Møllebakken 148 –»–
Kari Glavin 146 + 84  –»–*

1.vara: Astrid Grydeland Ersvik 146 + 70  –»–*
2.vara: Frøydis Eide Raustøl 84 –»–
3.vara: Grethe Høines 82 –»–
*(omvalg mellom Kari Glavin og Astrid Grydeland Ersvik)

Nestleder Marit Nordstrand og kasserer Unni Tranaas
Vannebo var ikke på valg.

Valgkomite for 2003-2005:
Merete Hanssen-Bauer, Hilde R. Thomassen, 
Birgitt Flåten 
Vara : Anne Karin Olly, Randi Benjaminsen

Sak nr. 15 Resolusjoner.
Vedtak: GF vedtar følgende resolusjoner og ber styret
oversende disse.

Resolusjon
1. Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en sentral arena for det helse-
fremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og
unge.  
Skolehelsetjeneste til barn og unge er et lavterskeltilbud
som gir en unik mulighet til å fange opp utsatte barn og
unge på et tidlig tidspunkt.  
Grunnlaget for god helse og helsevaner legges tidlig i
livsløpet. Det er dermed ikke bare en personlig, men
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også en samfunnsøkonomisk gevinst å få lagt et godt
grunnlag for god helse tidlig i barnealderen. 
Skal barn og unge få tilbud om hjelp før alvorlige pro-
blemer får utviklet seg er det viktig at helsetjenesten i
skolen styrkes, og  ikke tappes for ressurser slik tilfellet
er i dag. 
NSF Landsgruppe av Helsesøstres (LaH) Generalfor-
samling 2003, oppfordrer landets politikere å bidra til at
kommunene sikrer ressurser til å drive en faglig for-
svarlig  forebyggende virksomhet rettet mot barn og
unge. 

Resolusjon
2. Helsestasjonen som et kraftsenter
Utvikling av helsestasjonstjenesten er et ledd i arbeidet
med å bedre barn og unges helse og oppvekst. Foreldre
får der støtte i foreldrerollen, noe som igjen vil medvir-
ke til barn og unges rett til en positiv utvikling. 
Psykososiale problemer er i dag dominerende når det
gjelder barns helseproblemer. Dette stiller andre krav til
det forebyggende arbeidet enn det som har vært vanlig
å tilby. 
Å jobbe forebyggende handler om å nå ut til alle, og å
gjøre det så tidlig og med så bred kompetanse som mu-
lig. Familiesenter kan være en arbeidsform som gjør at
vi kan nå de utsatte barna og deres familier med et bre-
dere tilbud på et tidlig stadium.
NSF Landsgruppe av Helsesøstres (LaH) Generalfor-
samling 2003, oppfordrer landets politikere til å bidra til
at forsøket med familiesentre utvides. 
NSF Landsgruppe av Helsesøstres (LaH) Generalfor-
samling 2003, ber om at det blir øremerket midler til
forskning og utviklingsprosjekter innen virksomheter
rettet mot barn og unges helse. 

Resolusjon
3. Helsesøsterkompetanse
Helsesøsters kompetanse er unik med sin helhetstenk-
ning i arbeidet med å forebygge sykdom og helseskade,
samt å oppdage utviklingsvansker hos barn og unge. 
Helsesøsterutdanningen gir sykepleiere en videreut-
danning innen det helsefremmende og forebyggende ar-
beidet blant barn og unge. Det er viktig at denne utdan-
ningen opprettholdes som en videreutdanning for sy-
kepleiere.
Helsesøstre må sikres jevnlig etterutdanning for å opp-
rettholde et faglig forsvarlig kunnskapsnivå. Helsesøs-
tre må sikres rett til mastergrad som bygger på spesial-
utdanningen som helsesøster. 
NSF Landsgruppe av Helsesøstres (LaH) Generalfor-
samling 2003, oppfordrer landets politikere til å bidra til
at helsesøstre får tilbud om et tilpasset masterstudie som
bygger på spesialutdanningen som helsesøster. 

Sak nr. 16 Generalforsamlinger i 2004 og 2005.
Arrangør i 2004 er Sogn og Fjordane. Helsesøsterkong-
ress og GF vil bli holdt 28.-30. april på Hotell Aleksan-
dra, Loen.
Vedtak: Arrangører av Generalforsamling/Jubileums-
kongress i 2005 er Faggruppen av Helsesøstre i Oslo og
Faggruppen av Helsesøstre i Akershus i samarbeid.

Bodil Erdal Kari Esaiassen Ebba Sommerfeldt
Sign. sign. sign.
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"Fagutvikling og kvalitetsutvikling i
helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Foredraget var ved prosjektleder Kari Glavin og pro-
sjektmedarbeider Kirsten Berge.
Begge har lang og variert erfaring som helsesøstre, og
har nå arbeidet med prosjektet "HUS" i to år.
Turi Bruland, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"HUS" står for utviklingssenter for helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten. De holder til i Møllergata 4 i Oslo.
Prosjektet startet 01.01.2001 og selve senteret ble åpnet i
september 2001.
Prosjektet er finansiert ut 2004 av midler fra opptrap-
pingsplanen for psykisk helse. 
Foredragsholderne gir utrykk for at dette arbeidet er
svært viktig, og at de skulle ønske tiltaket kunne bli va-
rig. Det fyller et stort behov. Det er knytta mange en-
keltprosjekt til utviklingssenteret.

Hovedarbeidsområder er ; 
• kompetanseoppbygning 
• kvalitetsutvikling 
• metodeutvikling 
• samarbeidsutvikling.

Målgruppen er alle ansatte i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten i Oslo kommune. Behovene er blitt kartlagt
ut fra spørreundersøkelser. Det har vært arrangert kurs,
seminar og ulike gruppetilbud. Jevnlig evaluering har
så gitt rettesnor for videre arbeid. Det har kommet frem
tydelig ønske om flerdagskurs med fordypning.

De har samlet inn ulike utviklings- og kvalitetsprogram
fra andre bydeler og kommuner.
De ser på metoder for rusforebygging, spiseforstyrrelser
m.m.
Andre stikkord er helsestasjon for homofile og lesbiske,
prosedyrer og metoder, Chlamydiaproskjekt og meto-
der for tidlig oppdaging.

Når det gjelder samarbeidsutvikling er de tilknytta uli-
ke prosjekt der modeller for samarbeid blir prøvd ut.

"HUS" har mange samarbeidspartnere; høgskoler, de-
partementer, bydelene, byrådsavdelingene, sosial- og
helsedirektoratet, folkehelseinstituttet,  ressurshelsesta-
sjonen, universitetet i Oslo, fylkesmannen, helsetilsynet,
frivillige organisasjoner m. fl.

Hvorfor er kvalitets- og fagutvikling viktig.
Samfunnsendringene skjer stadig raskere og gir nye og
sammensatte problemstillinger. Økt globalisering,
økende sosiale forskjeller, rusmisbruk, feilernæring
m.m, krever nye kunnskaper og metoder. 
Tjenesten må utvikle seg i tråd med nye utfordringer.
Praksisen vår må være kunnskapsbasert.
De sammensatte problemene krever ofte tverrfaglig til-

nærming, og da må vi være tydelige på egen kompe-
tanse og hvem vi trenger å samarbeide med. 
Det ligger et stort potensiale i dokumentasjon av det vi
gjør. Dette har vi liten tradisjon for. Skal vi fungere som
premissleverandør må vi kunne vise til høy kvalitet og
at vi er faglig oppdatert. 

Kari Glavin har i sitt hovedfagstudium på Institutt for
sykepleievitenskap (ISV) sett på kvalitet i helsesøster-
tjenesten.
Kun 40 % av de spurte hadde god kjennskap til kvali-
tetsutvikling. Svært få hadde utvikla kvalitetsplaner.

Ledelsen ved helsestasjonen har et klart ansvar når det
gjelder fagutvikling og kvalitet av tjenesten.
Ledelse på helsestasjonene er svært ofte forsømt.
Ledelse må skje systematisk og må prioriteres, ellers blir
det for mye "brannsløkking".
Planer må skriftliggjøres og kunne fungere som ar-
beidsdokument. En plan kan starte i det små for så å ut-
vikle seg videre. Man må være bevisst på at dette er ting
som tar tid, og leder må sette av tid.
Helsesøstre er generelt svært gjøremål-orientert. Vi må
bli mer bevisst på at fag- og kvalitetsutvikling krever at
vi setter av tid . Foredragsholder anbefaler for eksempel
lesesirkler, kvalitetssirkler, systematisk bruk av inter-
nett, kollegautforsking/veiledning.

Erfaringene fra "HUS" vil bli samlet og tilgjengelig for
interesserte.

Utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten (HUS)
Tlf: 23427948
Internett: http://www.helsevernetaten.oslo.kommu-
ne.no/default.asp?page=/Utviklingssenter-HUS

"Helsesøstertjenesten i historisk
perspektiv"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Referat fra Astrid Brekken sitt foredrag.
Turi Bruland, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I dette foredraget drar Astrid Brekken opp linjer fra for-
tid til nåtid og fremtid. Hun kan utifra et langt og allsi-
dig yrkesliv som sykepleier og helsesøster, legge egne
erfaringer inn i disse linjene. Dette gjør foredraget eks-
tra spennende og interessant.
Astrid Brekken er oppdatert og nytenkende, og har en
stor skattekiste av yrkesvisdom å ause av, dette er en
unik ressurs.

Året 1603 blir reknet som oppstart for den offentlig fol-
kehelsetjenesten i Norge. 
Alt på 1100 talet fantes det lover for behandling av lik,
husbygging med mer.
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Sykepleien sin historie er både kvinnehistorie og histo-
rie om kvinnekamp. Kvinnene fødte barn, stelte de gam-
le og syke og hadde råd for mangt. Barn, gamle og syke
var en del av dagliglivet.
Kvinnenaturen hadde innvevd evne til omsorg, og det-
te kom til uttrykk gjennom kvinnene sine daglige gjøre-
mål. Astrid Brekken reiser spørsmål til ettertanke; "Er
det slik nå?" 
Folkemedisinen har sterk tradisjon i historia. Mange
kjerringråd var knyttet til trolldom og overtro. På 1700
talet blei fiskelever brukt ved skader.

Før reformasjonen var barmhjertighets-sykepleie et
middel til å få evig liv. Etter reformasjonen gikk nivået
på sykepleien betydelig ned. Mange gikk gradene fra
vaskekone til arbeid som sykepleierske, og kvaliteten
ble deretter. Etter hvert som kunnskap om helse og hy-
giene økte på 1800 tallet, ble det behov for kompetanse
hos helsearbeidere. Florence Nightingale påpekte rundt
1850, sammenhengen mellom hygiene og sykdom. Det-
te var før hygiene ble anerkjent som eget fag av engel-
ske leger.
Hygiene har alltid stått sterkt, også i helsesøstrene sin
historie.

I 1912 samlet en gruppe sykepleiere seg for å få ordnet
opp i standen, og Norsk sykepleierske forbund ble stif-
tet. NSF ble stiftet for å samle de utdannede søstrene. Det
ble stilt krav om utdanning, for å sikre kvaliteten i sy-
kepleiefaget. Fokus på kvalitet i faget har preget NSF
helt frem til i dag.
Norge hadde gått gjennom et hundreår med kraftig be-
folkningsvekst. Dette skyldes redusert dødelighet og
høye fødselstall. 
Bedret ernæring framheves som den viktigste enkelt-
faktor til å forklare dødelighetstallet i 1800 tallets første
halvdel.
Fra midten av 1800 tallet spilte utbygging av en offent-
lig hygiene en vesentlig rolle.
Koleraepidemien banet veien for moderne helselovgiv-
ning, og Sundhetsloven av 1860 kom. Det ble opprettet
helseråd i alle kommuner. Oppgaven var forebyggende
helsevern. Det offentlige viste interesse for barnehygi-
ene, skolehygiene, næringsmidler, drikkevann og boli-
ger. Medicinaldirektoratet blei opprettet i 1890.
Tuberkelbasillen ble påvist i 1882. Etter 2.verdenskrig
kom vaksinasjon.

I slutten av 1930 begynte offentlige myndigheter å inter-
essere seg for utdanning av helsesøstre. Der var strid om
hvem som skulle stå for utdanningen, privat eller of-
fentlig.
Hvem skulle få helsesøsterstillingene, jordmødre eller
sykepleiere. Det var overtall med jordmødre på grunn
av lavere fødselstall. NSF stod fast på kravet om at hel-
sesøsterutdanningen skulle bygges på 3-årig syke-
pleierutdanning.
Norske kvinners sanitetsforening, som drev kontroll-
stasjonene støttet dette kravet.

I  1947  ble  første  helsesøsterutdanningen  startet  på
Sofies Minde, med 25 elever.
Borghild Kessel, som var leder, mente at man ikke skul-

le arbeide utifra påbud, forbud og tvang, men med in-
telligent samarbeid med publikum. Helseopplysning
var viktig.
I 1972 kom lov om helsestasjoner. Denne medførte sto-
re forandringer og oppsving faglig. 

Astrid Brekken kjenner seg sikker på at helsesøstrene vil
bestå. Det betinger at vi er faglig dyktige. Hun fremhe-
ver spesielt at vi må bruke tverrfaglighet og samarbeid
for å gi brukerne et best mulig tilbud. Dette er et viktig
middel for å nå målene.
Vi må kartlegge hva slags kompetanse vi til enhver tid
trenger på helsestasjonene, og dra inn kompetanse i for-
hold til hva vi trenger for å nå målene.
Dette må gjøres mens vi fremdeles har makt og posisjon.
Det vi gjør er nyttig.
De smarteste tankene er ikke tenkt ennå

Referat fra foredraget 
"Hvem eier helsa?" 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/Per Fugelli, institutt for allmennmedisin og sam-
funnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Inger-Johanne Rasmussen, referent 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hva mener folket med begrepet god helse?
Studien "Helse på norsk" foretatt av Per Fugelli og Be-
nedicte Ingstad tar opp hva folk flest mener med god
helse. I studien ble 80 informanter intervjuet, fra 5 ulike
lokalsamfunn.

Hovedsvarene gikk ut på at
– helse er trivsel
– helse er funksjon
– helse er natur
– helse er humør
– helse er mestring
– helse er overskudd/energi.

Hva som er god helse varierer sterkt med alder, kjønn
og samfunnslag.  Det handler ikke om det perfekte liv,
men trivsel går ut på at du har det alminnelig bra.
Fugelli sier at folk er skeptiske til all verdens helseråd.
De er opptatt av funksjonen – hvordan kropp og sinn
fungerer i dagliglivet.
Nærhet til naturen er knyttet til god helse. Å høre til i
naturen, føle seg vel i naturen går igjen hos mange in-
formanter.  Helse er evne til å tåle og mestre. Dette heng-
er sammen med lyst sinn og godt humør. Det er ikke
spørsmål om hvordan du har det, men hvordan du tar
det. Vi trenger ikke å være noe glansbilde for å ha god
helse. Helse er også overskudd.
Departementet kan ikke bestemme hva som er god
helse.  Livets lyse sider må ikke bli gjort om til varsel-
trekanter.
Per Fugelli går hardt ut mot helseministeren og det han
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omtaler som andre helsefantaster. Ny stortingsmelding
om folkehelse som regjeringen snart skal legge fram er
iflg Fugelli en stor skuffelse og ensidig rettet mot en-
keltindividet. 
Han refser helseministeren og hans likesinnede som lik-
som skal være eksperter på det sunne liv, men det de for-
fekter er en helsetrøye alle skal tvinges inn i.
Medisinen lider av en farlig overtro på seg selv, og er i
ferd med å ville mye på menneskenes vegne.  Vi skal
ikke love eller kreve perfekt livskvalitet, vi må lære å
godta at livet har flekker.  Helse er knyttet til enkelt-
mennesker som er forskjellige! 
Den forebyggende tradisjon har vært preget av formyn-
deri. Vi må prøve å omstille oss til en moderne menta-
litet – vi har ikke samme instruksjonsmakt som tidligere
(jmf. Karl Evangs tid).
Resept for et sunnere helsefremmende og forebyggende
arbeide:
– Gla-helse; Markedsføre at helse først og fremst er 

trivsel. Menneskene har en enestående
evne til å skape trivsel hvis de bare får 
være i fred.

– Politisk primærprofylakse
– Den folkesentrerte metoden; dreie fra helsepolitikk til

helsekapital som bor i folket.
– Makt til de nære helsearbeiderne; medisinen bør flyt-

te makt til de som arbeider nær folket som hjemme-
sykepleiere, helsesøstre osv.

– På villmannens side; Advarer mot den politiske og ad-
ministrative strategi, og sier at man må ikke bli lydi-
ge funksjonærer.  Han ber sykepleiere, leger m.fl om
å ta i bruk folkets mening som er knyttet til helse. 

Fugelli kommer med en kjærlighetserklæring til helse-
søstre: Denne faggruppen i helsevesenet utfører en jobb
det både står respekt av, samtidig som de som gjør den
har et svært reflektert syn på helse.
Helsesøstre er kloke folk, de jobber nær livet til daglig
og ser hva som preger hverdagen til folk.

Han slutter sitt innlegg med å si: "La oss i fremtiden være
på villmannens side!"

Referat fra foredraget
"Det forlatte barnet" 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/psykiatrisk sykepleier og familierådgiver Øivind
Aschjem, fra Alternativ til vold i Telemark.
Inger Johanne Kristiansen, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Om barn som deltagende vitner til vold i hjemmet.

Hvilke påkjenninger må barnet tåle?:
– Leve med sviket fra en omsorgsperson. Takle forvir-
ring, hjelpeløshet, doble budskap.
"Hvordan kunne pappa si han var glad i meg når han på
samme tid gjorde meg livredd?"

– Leve med dominans, på den måten at en person med
makt kan påføre sin vilje uten at det er mulig å unnslip-
pe.
"Pappa sa at jeg aldri fikk låse døra de gangene jeg røm-
te inn på rommet mitt."
– Leve alene med tabubelagte traumer.
"Jeg satt for meg selv i barnehagen, turde ikke fortelle til
noen."
– Usikkerhet om hvem av foreldrene det er best å alliere
seg med.
" Hvis jeg holdt med pappa var jeg tryggest, men jeg vil-
le helst beskytte mamma."
– Ansvar for yngre søsken.
"Jeg holdt puta forsiktig over ansiktet til lillebroren min
så han ikke skulle høre noe."     
– Motstridende følelser overfor foreldrene.
"Det var verst for meg når pappa gråter etter at han had-
de slått mamma. Da syntes jeg synd på han, enda jeg var
livredd."
– Fantasier om hva som kunne skje.
"Jeg var sikker på at han ville drepe mamma da han kas-
ta meg ut av soverommet. Han hadde jo sagt det så
mange ganger tidligere."
– Konsentrasjons og hukommelsesproblemer.
"Ordene til frøken forsvant på vei ned til meg."
– Ordenes virkning.
"Han sa alltid at ingen ville like meg, til slutt ble det
sånn."
– Gjentatte negative modelleringer fra en betydningsfull
voksen.
"Jeg glemmer aldri den dagen jeg kalte mamma en hore.
Jeg mente jo ikke det, men pappa sa det bestandig når
han var rasende."

Hva skal helsearbeidere gjøre for barn som opplever
frykt uten løsning?
Når det skjer vold i hjemmet har ikke barn noe tilflukt-
sted. Barn hører volden og blir brukt som virkemiddel.
Barn blir ofte et uinteressant objekt i volden. Mellom
70–80 % har sett volden. Når barn ikke er til stede, er det
fordi barna vet at vold skjer og flykter. Barn vet mye mer
enn foreldrene tror.

Øyvind Aschjem kommer med en oppfordring til hel-
sesøster om å kjempe mot vold.
Denne kampen vil være langvarig. Helsesøstre er en vik-
tig fortropp til å gjøre helsestasjonene til et kraftsenter.

Det må utvikles metoder på hvordan man kan melde
vold og samtidig være vennlige. Kanskje mange snak-
ker med familien om vanskelige ting. Tør man spørre di-
rekte om vold i familien?
Gjennom forebyggende arbeid og tidlig hjelp kan man
hjelpe barna.

Følelsen av frykt blir aldri borte. Terapi er en "bløff" med
mange ord, den hjelper ikke. Barna må få lov til å for-
telle.
Helsesøster må begynne å snakke med barna om vold i
hjemmet. 

Psykologiske overlevelsesmåter:
– Ta på seg skyld for å skape mening og motvirke opp-
levelsen av hjelpeløshet og avmakt.
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"Jeg fikk liksom en oppgave den dagen jeg begynte å tro
at jeg kunne få pappa til å slutte å slå ved å være snil-
lere"
- Dissosierer for å koble ut utålelige minner, følelser og
smerte.
" Mamma måtte rope til meg enda jeg satt rett ved siden
av henne."
- Skade seg selv eller andre, eller utagere for å mestre
angst og uro.
"Jeg rispa meg med kniv de gangene jeg hadde det mest
urolig inne i meg. Det hjalp."
- Fantasier og drømmer.
"Jeg gikk i ett med alle bamsene mine og la ut på lange
reiser."
- Knytte seg til andre voksne.
" Helsesøster på skolen visste ikke at jeg forestilte meg
at hun var bestemoren min, og selv om jeg ikke fortalte
henne noe om det som skjedde hjemme opplevdes det
trygt å gå til henne."
- Skrive dagbøker.
"Jeg tror jeg hadde 15 dagbøker med lås på."
- Ta viktige beslutninger om framtida.
"Den kvelden bestemte jeg meg for å ikke finne en mann
som ligna pappa når jeg ble voksen. Det løftet har jeg
holdt."

Håp – forandring. Hva kan vi som helsearbeidere gjøre?
Aschjem forteller om en jente som reiste til Brasil fordi
hun ikke ville ha den påkjenningen å leve med skam-
men. 
Skammen skaper: - Taushet - Usikkerhet - Redsel - Skyld
- Fortvilelse - Dårlig selvbilde - Sinne - Hat. 
Jenta forteller "Inne i meg finnes en diamant som er i et
frosset rom. En vokter passer på det rommet."

Måten vi snakker med barna på er avgjørende. 

Til slutt refererte han til boka "Snill" v/Gro Dahle og
Svein Nyhus. Cappelen forlag.

Referat fra foredraget
"Hvordan bevare livsgleden midt i
alle krav til endringer?"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v/Per Anders Nordengen, Endringsveileder av
firmaet Psykologibistand i Oslo.
Inger Johanne Kristiansen, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De aller fleste av oss er rammet av omstilling. Hvordan
skal vi klare å jobbe videre og bevare arbeidsgleden midt
i omstillingsprosessen? Skal vi bevare livsgleden må vi
trives med endringer å lære å bli endringsdyktig.
Forandring fryder ikke hvis man ikke liker forandring-
er, hvis vi ikke selv ønsker det.

Alle kommuner i Norge er rammet av omstilling, og det
kan være vanskelig å bevare livsgleden. Vi må finne ut

hvordan vi skal lære å trives med endringer, og hvordan
man får det best mulig i omstillingen. Hvem trives vi
sammen med? Hvordan har jeg lyst til å bli oppfattet?
Det kan man i stor grad bestemme selv.
Det tok 1/2 år før han fant svaret. Han trives ikke sam-
men med sure og negative folk. Men trives sammen med
positive mennesker som ser muligheter og som kan le
av seg selv.
"Takke meg til de etterpåkloke. Bare jeg slipper alle de
forhåndssure". Det er en del mennesker som går rundt
og er forhåndssure og ødelegger livsgleden.

Hva er det som er med på å skape livsglede? Språk ska-
per virkelighet. Hvilket språk bruker jeg? Optimist ↔
pessimist. Forskjellen på disse er hvordan de ser på en
smultring. Tenk på alle de timene vi bruker unødig ener-
gi og frustrasjon på, som egentlig er "No problem". 

Ingen kan gå gjennom livet uten å møte det ubehageli-
ge. La de store tingene få krefter.
En god barndom er en barndom med masse skrubbsår,
bare man har et fang å komme til. Tenk om man kan la
være å samle på bekymringer og anklager. Det viktigste
er hvor konfliktløsende vi er.

Vi er en liten generasjon av sytere. Vi lever i et av ver-
dens rikeste land, men syter stadig. Hvorfor må vi alltid
syte og klage når vi har det så godt? Det blir kanskje fo-
kusert for mye på det negative. Man kan forandre det
negative til det positive. Ros og tilbakemeldinger må til.
Motivasjon må vi hente inne fra oss selv. Tenk å kunne
være en liten Hårek med hans positive måte å se ting på.
Uten visjoner går folket til grunne. Vi trenger visjoner.

Hva er visjonene for livet ditt? Er det å komme i mål?
Viktig å ha drømmer og visjoner.
I samspill med foreldre skapes rom for den gode barn-
dom. Vi trenger inspirerende ledere med drømmer og
visjoner. 

Hva er visjonen for jobben – livet osv. Vi trenger noe å
strekke oss mot. Aldri gi opp. Ordtaket "Så lenge det er
liv er det håp" skulle heller ha vært – "så lenge der er håp
er det liv".
Et kinesisk ordtak: " Når forandringens vind blåser går
noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller".
Skal vi fortsatt være attraktive arbeidstakere i disse om-
stillingstider, må vi bli god til å bygge vindmøller både
i medvind og motvind.
En leder må være en visjonsleder, relasjonsleder og en-
dringsleder. Når forandringens vind blåser, setter jeg
mine seil på nytt.
Vi må lære oss å mestre endring på en mye bedre måte.
Vi lever i en verden med enorme endringer, og det hand-
ler om å takle disse endringene. 
Tre arenaer det skjer store endringer på: 
1. Verden
2. Privatlivet
3. Jobben

Nordengen sier at vi må lære oss å leve med usikkerhe-
ten. AQ er evnen til å tåle motstand og endring.
Trygghet er viktig for oss, derfor går vi i bakken dersom
tryggheten blir borte.
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Vi har behov for både trygghet og risiko. En stor trygg-
hetsdel og en liten risikodel.

"Gledesdrepere ødelegger livsgleden min" sier Nord-
engen
Det handler ikke om hvordan jeg har det, men hvordan
jeg tar det.
Gledesdrepere har flere liv på samvittigheten enn cham-
pagnen.
" Inte visste jag att dom (hverdagene) var själva livet".

Referat frå foredraget
– DATA PÅ HELSESTASJONEN – 
"Hvilke muligheter gir telemedisin?"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Foredrag ved Oddvar Hagen som er spesialkonsulent/
sykepleier ved Nasjonalt senter for telemedisin.
Solveig Heggheim, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Han starta med å si at helsesektoren er inne i en rivende
utvikling, at det er feil å fokusere bare på helsestasjonen.
Det er hva som er i ferd med å utvikle seg i helsesekto-
ren og samfunnet som har betydning.

Politiske aspekt. 
Helse – og sosialdepartementet har sagt klart i fra hva
de mener med en plan;
Planen "Si @!"  er
– en statlig tiltaksplan
– for elektronisk samhandling
– i helse – og sosialsektoren
– for perioden 2001 – 2003
Si @! innsatsområder
1. Nasjonalt helsenett
2. Samhandling i helse – og sosialtenesten
3. Telemedisin
4. Publikumstjenester

Hensikten med et nordnorsk helsenett er å gi mulighet
til å snakke sammen trygt og sikkert.
Helsenettenes fremtid er avhengig av at en enes om fel-
les standarder og at en finn akseptable sikkerhetsløs-
ninger. Her er det viktig med en positiv dialog med Da-
tatilsynet.
Telemedisin er enkelt sagt ; medisin på distanse hvor in-
formasjons teknologi brukes til å flytte pasient informa-
sjon i stedet for pasienter, eller helsearbeidere –
- Distribuert medisinsk kunnskap
- Inkluderer " e–healt " (e–helse) og " tele-care " (teleom-
sorg).

TEKNOLOGI
Elektronisk meldingsutveksling
– sende brev elektronisk
On line
– videokonferanse, telefonmøte

Offline
– stillbilder, audio, ultralyd, EKG. Eks. e-post. Dette er

den mest interessante og viktige måten å kommuni-
sere på mellom primærhelsetjenesten og spesialist-
helsetjenesten

Web-baserte løsninger
– mestringsnettverk, fagnett, portaler
Trådløse nett
– handholdte – kroppsbårne løsninger som datamaski-

ner

Aktuelle tjenester for helsestasjonen….?
– Hjertelyd for barn……….
Det oppdages en bilyd på helsekontrollen… er den far-
lig ?
11 ukers ventetid for foreldrene, samt en reise til syke-
hus, eller….

http://www.

– Når sikkerheten blir bedre, vil helseopplysningene
havne her…

Fordi:
– Det øker tilgjengeligheten når helsearbeideren har

bruk for opplysningene…
Sikkerhet er:
– At de som trenger opplysningene får tak i riktige opp-

lysninger når de trenger 
det…
– At alle andre ikke når dem…. 

KITH:
– Konfedensialitet
– Tilgjengelighet
– Kvalitet

Helsesøsternett….?
– når kommer det i bruk ? ( ideen er gratis )

Vi har NSF – faggruppe hjemmeside – 
http: // www.sykepleierforbundet.no/helsesostre
BRUK DENNE!

Referat fra foredraget
"Kollegaveiledning"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ved Lillian Bjerkeli Grøvdal.
Turi Bruland, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lillian Bjerkeli Grøvdal er tilsett som leder ved Res-
surshelsestasjonen i Molde.
Molde er ressurshelsestasjon  for Romsdalskommunene
og 4 Nordmørskommuner. Ressurshelsestasjonen er et
tidsavgrenset prosjekt etter initiativ fra  Sosial-.og hel-
sedirektoratet.
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Visjonen er å bidra til best mulig helse for barn og unge. 
Styrke kvaliteten i det helsefremmende og forebyg-
gende arbeidet for barn  og unge.

Fagutvikling og kvalitet i tjenesten står i fokus.

Ressurshelsestasjonen skal :
1) Bistå kommunene med kompetanseutvikling for an-

satte i helsetasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, hel-
sestasjon for ungdom, i hovedsak vil dette være hel-
sesøstre, jordmødre, fysioterapeuter , leger og psyki-
atriske sykepleiere/ familieveiledere.

2) De skal tilstrebe bedre samarbeid mellom 1.og 2. Lin-
jetjenesten.

3) Være pådrivere i det nasjonale arbeidet for å utvikle
tjenesten

Etter en kartleggingsundersøkelse høsten 2000 kom det
frem at målgruppen hadde behov både for profesjons-
vise veiledningsgrupper og tverrfaglige kommunale
grupper.  Det ble også kartlagt at det var lite veiled-
ningskompetanse  i gruppen, og Ressurshelsestasjonen
startet først en 3 vt. utdanning i veiledningspedagogikk.  
I alt 15 personer gjennomførte denne.
Det ble opprettet interkommunale profesjonsgrupper
fra høsten 2001. 
Håpet er at det så vil komme tverrfaglige grupper i kom-
munene. Det ble opprettet 8 grupper i alt, to jordmor-
grupper, fire helsesøstergrupper, en fysioterapeutgrup-
pe og en gruppe for familieveildere.

Gruppene ble oppfordret til:
– føre loggbok og dokumenter problemstillingene som

ble tatt opp.
– ha en kontaktperson
– legge problemstillinger inn på felles diskusjonslista/

hjemmsida
– utvikle audit gjennom gruppene
– legge faginnslag inn på nettsida

Gruppene definerer selv hva som skal tas opp. Stør-
relsen varierte fra 4-12 personer.
Tidsbruk; 3-5 timer hver 3.uke, 4 ganger pr. år.
Tiden ble delt opp til fagdel og veiledningsdel. De har
stort  sett brukt egne krefter til fagbiten. Ansvar for mø-
ter og sted går på omgang i kommunene.
Det har vært fellessamlinger for alle gruppene hvert
halvår.
Det ble gjort en liten evaluering 2002, men da var det
egentlig gått litt for kort tid.
Det er gjennomført evaluering i mars 2003.
Evalueringen viser at helsesøstre ser på veilednings-
gruppe som den viktigste fagutviklingsmetoden. De  har
fått bedre kjennskap til egen profesjon.
Nytteffekten ble evaluert generelt positiv.
Alle gruppene ønsker å fortsette etter prosjektperioden.
Evalueringen ellers viser at de med kort yrkeserfaring
har størst nytteeffekt.
Konklusjonen er at veiledning er en viktig metode for fa-
gutvikling.
Ressurshelsestasjonen i Molde har samlet seg mye nyt-
tig erfaring, og vi håper at denne også kan komme an-
dre til del.

Se www.ressurshelsestasjon.com under veiledning.  Der
ligger evalueringsundersøkelsen; artikkel og power-
point-presentasjonene.

Evaluering av veiledningsgruppene våren 2003:

Hva skal til for at gruppen skal eksistere etter pro-
sjektperioden?
– stabilitet i gruppa
– klar ansvarsfordeling
– leder på omgang
– kunne møtes 3 timer 1 gang pr. mnd
– enighet om felles målsetting
– forpliktende- holde avtaler om møtedag
– prioritere gruppa, alle må avsette tid, ha interesse
– fortsatt viktig med fellessamlinger slik som RHS har

arrangert
– at alle har noe igjen for møtene
– at ledelsen støtter oppunder/ prioriterer dette og leg-

ger til rette for det
– behov for fellesskap
– noenlunde lik teoretisk bakgrunn
– bevare strukturen i samlingene
– sikre kontinuitet –kontaktperson/ ansvarsperson
– Deling mellom fagtema og veiledning

Åpne svar fra evalueringen av veiledningsgruppene:

Fagtema som har vært tatt opp:
– innføring i veilednings- metode/ teori
– screening/ observasjon/ kartlegging av 6 åringer
– aktivitetsmedisin i forhold til barn og forebygging
– syn og motorikk/ AIMS- test, AD-HD
– anorexia/ spiseproblematikk
– rus/ alkohol
– incest/ seksuelle overgrep
– ultralyd
– care index
– ulike metoder knyttet til arbeid
– folkehelsearbeid- helsefremmende og forebyggende

arbeid
– hersketeknikker
– etikk
– premature
– barn i familier med samlivsbrudd
– skolehelsetjeneste for ungdom
– konsultasjonsgrupper på helsestasjon
– seksualitet hos barn
– søvn
– tverrfaglig samarbeid
– ansvarsgrupper
– bruk av data- legge inn problemstilling på hjemmesi-

de

Åpne svar fra evalueringen av veiledningsgruppene:

Hvilke problemstillinger er tatt opp i veiledningen?

Skolehelsetjenesten:
– bekymringssaker
– skolelegens rolle  spes. mht flyktningebarn
– samtale med ungdom ang. spiseproblemer

Helsesøstre Nr. 2 – 2003

66

HE L S E SØS T ERKONGRE S S EN  BODØ  –  FOR EDRAG



– selvmordsproblematikk
– fysisk aktivitet som tema på foreldremøte i skolen
– fysioterapeuters rolle overfor barn som blir mobbet

Helsestasjon/annet:
– Flyktninger, fremmedspråklige gravide
– Barnevernssaker- når henvise?
– Tuberkulose
– Gjennomgåing av brosjyrer
– Case i forhold til diverse tema
– Hvordan møte brukere med ulike problemer
– Familieproblematikk
– Samspillvansker
– Taushetsplikt
– Arbeidsoppgaver/ organisering
– Psykososialt- avhengighetsforhold til jordmor
– Røyking- hvordan ta opp dette i graviditeten?
– Samarbeid andre etater/ samarbeid føden (sommer-

stenging etc)
– Rus, spiseforstyrrelser, depresjon, amming
– Utforming av uteareal i barnehage
– Tågjengeri, rompeaking, barn med plattfot, tiltak til

funksjonshemmede barn.
– Tilnærming til mor med CP i forhold til omsorg for

egne barn.

AKTUELT FRA
FOLKEHELSEINSTITUTTET
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ved overlege Synne Sandbu, Divisjon for smittevern.
Bjarne Jota, referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sandbu åpnet sin forelesning med å orientere om den
nye organiseringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

• Endringer i vaksinasjonsprogrammet? Er det noen
vaksiner vi kan slutte med? BCG? Polio? Difteri? Vedr.
Poliovaksinen var håpet å kunne slutte med vaksinen
når polio var utryddet, men de senere års rapporter om
vaksinestammer som reverterer til virulens gjennom sir-
kulering i delvis immune befolkninger, skaper usikker-
het. Full utryddelse ville kanskje kreve noen år med IPV
etter at sykdommen var under kontroll? Utryddelse er
trolig urealistisk! Vedr. Difterivaksinen: difteri finnes –
den synes bare ikke så lenge vi er immune mot toksinet.
Sannsynlig at en situasjon som den i Russland for 10 år
siden kan dukke opp hvor som helst, hvis vi slutter å
vaksinere.

• Virker kikhostevaksinen? Mulige årsaker til høy fore-
komst av kikhoste:
- Lav vaksinasjonsdekning?
- Dårlig vaksineeffekt?
- Kortvarig vaksineeffekt?
- Bedre diagnostikk?

Aldersfordeling og vaksineeffekt 1997–98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alder Totalt syke Fullvaksinert Vaksineeffekt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0-11 mnd. 233 12 99,7%
12-23 mnd. 36 19 92,3%
2-5 år 270 172 76,2%
6 + år 3465 1909 66,6%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totalt 4004 2112 79,7%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mulige tiltak:
- innføre kikhostevaksine ved skolestart. Dette er fore-
slått for Helsedepartementet. Effekt: Beskytte barna
lenger, derved beskytte uvaksinerte småsøsken.
- Holde befolkningen beskyttet gjennom boosterdoser.
Dette er lite realistisk.

• Bør nye vaksiner få plass i programmet? 
Eksisterende vaksiner: Hepatitt b-vaksine? Meningo-
kokk C konjugatvaksine? Varicellavaksine? Pneumo-
kokk konjugatvaksine?
Vaksiner som kan komme: Rotavirusvaksine? RSV-vak-
sine? "Ungdomsvaksine mot herpes, HPV, annet?
Hepatitt B-vaksine – til hvem? Hensikten med de nor-
ske retningslinjene er å beskytte dem som har størst ri-
siko for å bli smittet, unngå at det blir nye bærere og der-
ved unngå at det blir behov for generell vaksinasjon. I
Norge er det ca. 100 tilfeller pr. år, og mellom 10 og
15.000 bærere.
Risikogrupper:
– økt risiko i miljøet (i husstanden, fra høyendemisk

område)
– økt risiko pga. levemåte (injiserende stoffmisbrukere,

menn som har sex med menn, personer med mange
seksualpartnere)

– risiko pga. sykdom (dialysepasienter, hyppige tilfør-
sel av blodprodukter)

– risiko pga. yrke (grupper av helsepersonell, politi,
redningsmannskap m.m.)

Risiko for å bli bærer. Jo tidligere smitte, dess større ri-
siko for å bli kronisk bærer:
– Nyfødte > 90%
– Skolealder ≤ 10%
– Voksne ≤ 5%
– Personer med Down’s syndrom har like stor bærerri-

siko som nyfødte 

• Hepatitt B vaksine inn i programmet? 
Til spedbarn?
– Helsestasjonene slapp å bestille vaksinen spesielt
– Lik behandling av alle barn
– Knapt effekt på antall tilfeller de første 15–20 år
– Kostnad 15–20 mill.
Til tenåringer?
– beskyttelse mot de to mest aktuelle smittemåtene

(seksuell smitte og stoffmisbruk) uten å fokusere på
risikogruppene

Barn av mødre som er smittebærere
– Den gruppen som har aller størst risiko for å bli bæ-

rere
– Krever spesiell oppfølging og tidlig vaksinasjon, uav-

hengig av program
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– Ved selektiv screening av mødrene (prøve av de vi
tror er risikopersoner), glipper minst en tredel. Gene-
rell hepatitt B-screening av gravide må prioriteres fo-
ran andre satsinger

• Vaksine mot vannkopper
– Levende svekket virus
– Over 90% respons (barn)
– Usikkert hvor lenge immuniteten varer uten naturlig

boostring
– Økt risiko for zoster hos eldre uten naturlig boostring?
Vannkopper i Skandinavia:
– Svensk undersøkelse av 1200 tolvåringer: 85% mente

de hadde hatt vannkopper, alle testede var seroposi-
tive. 15% mente de ikke hadde hatt vannkopper. Bare
19% av dem, svarende til 3% av samtlige, var serone-
gative.

– Positiv anamnese på vannkopper er pålitelig, negativ
anamnese er upålitelig

– Under 5% av voksne er seronegative i vår del av ver-
den. 

Vaksine mot vannkopper i programmet?
– Ved 15 mnd. alder? – Varighet? Zoster? Kostnader?
– Til 12-13-åringer med negativ anamnese (eller sero-

negative)?
– Anbefale vaksine til voksne (og tenåringer?) som ikke

har hatt vannkopper?

• Meningokokk C konjugatvaksine
– De siste årene 10–15 tilfeller av MK C sykdom årlig

(alle aldersgrupper)
– Vaksinasjonsprogram må vurderes løpende i forhold

til epidemiologi.
• De mest populære spørsmålene
Barn som har begynt vaksinasjon i andre land
– Programmet i et land garanterer ikke at vaksinen er

gitt
– Fattige land har ikke boosterdose
– Vaksinatør avgjør om muntlig dokumentasjon er god

nok dersom skriftlig dokumentasjon mangler

– Når dokumentasjon mangler: forsøk med ny samtale,
spør både generelt og spesifikt, journalfør både opp-
lysninger og vurderinger.

Spedbarn som skal reise med innvandrermor til hjem-
land:
– Programvaksinene er de viktigste
– Evt. kan vaksine gis tidligere (eks. BCG-vaksine)
– Aldersgrenser: Bare BCG og hepatitt B ved fødsel.

DTP, Hib og andre konjugatvaksiner ved 6-8 uker.
MMR  og gulfebervaksine ved 9 mnd. 
Hepatitt A ved 1 års alder.

Vaksinasjon av eldre personer over 45–50 år
– Vaksinasjonsprogram fra 1952 – nå er mange 50-

åringer fullvaksinert.

Hepatitt B vaksinasjon i praksis
– Tredoseprogram er vanligst. Minimum 1 mnd.

mellomrom mellom vaksinene, men  langt intervall
mellom dose nr. 2 og 3 øker sjansen for høyt anti-
stoffnivå. 
Firedoseprogram er for dem med spesielt høy smitte-
risiko eller dårlig immunrespons.

Gravide som skal reise til eksotiske steder
– Hvor sterkt ønsket er svangerskapet? 
– Hvor viktig er reisen?
– Selve reisen (uansett transportmiddel!) kan innebære

større risiko enn å være på reisemålet!
– Grunnregelen er at ingen legemidler – inklusiv vaksi-

ner – bør gis til gravide. Unntak: hvis det er risiko for
morens eller fosterets liv og helse uten legemidler, må
de gis.

Foreldre som vil ha bare enkelte vaksinekomponenter
– Grunnprinsipper: unngå for korte intervall, utdaterte

vaksiner og blanding av ublandbare vaksiner.
Ekstra tetanusvaksine til hesteglade jenter
– Tetanus smitter ikke via hesten, men via forurenset

sår
– Boosterdose hvert 10. år.
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Allergiske personer bør vaksineres under god bered-
skap.
Feilvaksinasjon
– Er dosen stor nok?
– Er intervallet langt nok?
– Er barnet gammelt nok?
– Er riktig vaksine satt? 

• Gulfebervaksinasjonsattester
– Når er vaksinen gitt?
– Er vaksinen i det hele tatt gitt?
– Ansvaret ligger hos den ansvarshavende legen. Dele-

gasjon til helsesøster er en tillitsak.
• Tåler småbarns immunsystem kombinasjonsvaksiner
eller mange vaksiner samtidig?
– Spedbarn kan respondere på fremmede antigener før

fødselen
– B- og T-celler er til stede tidlig i fosterlivet (14 uker)

og har enorm mengde antigenspesifikke reseptorer
– Ved fødselen møter barnet stort antall antigener – og

det fortsetter det med hver dag
– Vaksiner belaster immunsystemet betydelig mindre

enn "banale" infeksjoner
– Respons mot mange flere antigener ved naturlig in-

feksjon enn ved vaksinasjon (Hib-vaksine har 2 anti-
gener, mens det kommer immunrespons mot over 50
antigener etter Hib-infeksjon).

– Om alle vaksiner ble satt samtidig ved fødselen, ville
det bruke en fraksjon av 1% av barnets immunkapa-
sitet

– Kombinere flere vaksiner i ett produkt gir totalt min-
dre mengde tilsetningsstoffer.

• Hva ligger det i at foreldrene skal bestemme?
– Foreldrene må få vite at de har et reelt valg, men sam-

tidig få vite hva vi ville ha valgt, og hvorfor!
– De fleste vil oppleve det utrygt å skulle gjøre valget

helt selv. Det er ikke "god medisin" å gi dem utrygg-
heten

– Lytte til spørsmålene, gi faglig og korrekt informasjon
– Ta foreldrenes engstelse på alvor, det nytter ikke å

skremme
– Bruk skjønn. Helsesøsters intuisjon inneholder både

erfaring og "taus kunnskap"
– De som vil ha "hjemmelaget" program: En del forel-

dre tar beslutninger om vaksinasjon på et meget
mangelfullt kunnskapsgrunnlag!

• Hva trenger foreldre vite om vaksinasjon?
– Hva vaksinene beskytter mot
– Vaksinasjonsprogrammet
– Vanlige bivirkninger
– Når lege skal oppsøkes
– Kontraindikasjoner
– Statistisk risiko for uønskede hendelser
– Alvorlige/uvanlige uønskede hendelser.
• Hva hindrer oss i å gi informasjon?
– For liten tid
– Redd foreldre kan bli unødig skremt
– Mangler passende informasjonsmateriell
– Tror foreldre er uinteressert i informasjon
– Vet ikke hvordan risiko skal meddeles
– Helsesøster bør kunne forklare begreper som for ek-

sempel urtikaria, trombocytopeni, peteccier, leddaf-
feksjon og rubella.

• Ny forskrift om tuberkulose
TB-kontrollens mål er å:
– Redusere smitte gjennom rask diagnostisering og ef-

fektiv behandling av smitteførende pasienter uten å
gjøre basillene resistente.

Hva er nytt i forskrift og veileder?
– Mer målrettet og forenklet tuberkulosekontroll (§3-1)
– Tuberkulosekontrollprogrammer som en del av

smittevernplaner
– Regionale helseforetak skal utpeke tuberkulosekoor-

dinatorer
– Direkte observert behandling innføres som prinsipp
– Anbefales økt bruk av forebyggende behandling.
Plikt til tuberkuloseundersøkelse:
– §3-1 nr. 1 – Utlendinger: Personer fra land med høy

forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i
Norge i mer enn tre måneder, samt flyktninger og
asylsøkere

– §3-1 nr. 2 – Arbeidstakere: Som kommer fra eller har
oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy fore-
komst av tuberkulose og som skal inntre eller gjen-
inntre i stillinger i helse- og sosialsektoren

– §3-1 nr. 3 – Andre risikogrupper: Personer som det er
medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å
bli smittet med tuberkulose.

Kommunenes tuberkulosekontrollprogram skal inne-
holde rutiner for bl.a.:
– Å kartlegge risikogrupper i befolkningen
– Tuberkuloseundersøkelse og henvisning
– Oversendelse av resultat av undersøkelse
– Tuberkulintesting + BCG vaksinering
– Deltagelse ved utarbeidelse av behandlingsplan
– Gjennomføring av DOT behandling.
Tuberkulosekoordinatorer skal:
– Sørge for at TB-kontrollen fungerer i alle sine ledd
– Etablere behandlingsplan for pasienten
– Koordinere individuell oppfølging og behandling
– Overvåke forekomsten av TB i helseregionen
– Delta i opplæring av personell
– Gi informasjon til befolkningen generelt.
Direkte observert behandling – DOT:
– Opptrent/supervisert personell observerer pasien-

tens inntak av alle doser av TB-medikamenter
– Handler også om omsorg for pasienten.
Hvorfor DOT?
– Sikre riktig og helbredende behandling av pasienten
– Unngå utvikling av resistente bakterier
– Støtte opp om internasjonale satsinger og retningslin-

jer.
Forebyggende behandling:
– Behandling med tuberkulosemedikamenter for å for-

hindre at smittede utvikler tuberkuløs sykdom
– Nærkontakter, nyankomne personer fra høypreva-

lensland, skolebarn.
Utfordringer:
– Nedgangen i inscidence av tuberkulose i Norge ser ut

til å ha stoppet opp; økt reisevirksomhet og migrasjon;
økende antall av tuberkulosepasienter er født utenfor
Norge

– Problemer med multiresistens er økende
– Krevende og langvarig behandling. Feil behandling er

verre en ingen behandling. En "glemt" sykdom for
mange leger.
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Flere av fylkene har hatt en tradisjon på å dele ut en
pris til "Årets helsesøster". For første gang i år delte
også Landsgruppen ut en slik pris. Blant de innkom-
ne forslagene ble Edel Bratlie fra Lørenskog kåret til
årets helsesøster under helsesøsterkongressens fest-
middag på Kjerringøy 29.april 2003.
Forslagsstillerne, faggruppen av helsesøstre i Akers-
hus skriver:

"Edel Bratlie ble utdannet helsesøster i 1983. Hun har
jobbet som helsesøster i Lørenskog siden da, både på
helsestasjon for spe- og småbarn, ungdomsskole,
Apo-skole og helsestasjon for ungdom.

Hun vikarierte som lærer på sykepleierhøyskolen i
Akershus høsten 1991, og hun har vært gjesteforeleser
på helsesøsterutdanningen og andre fagutdanninger i
mange år. Edel er en etterspurt foredragsholder både
i vårt fylke og landet for øvrig. Hun har også vært  i
Sverige og holdt foredrag.

I 1994–95 gikk hun Nordiska Helsovårdshøgskolan i
Gøteborg hvor hun fordypet seg i ungdomshelse. 
Hun har tatt 2 årig videreutdanning i spiseforstyr-
relser, samt andre relevante videreutdanninger, eks.
nettverksarbeid og ledelse av samtalegrupper. 

Edel har vært drivkraften bak etableringen av helse-
stasjonen for ungdom i Lørenskog som startet i 1994.
En helsestasjon som har blitt et eksempel for etable-
ring av andre ungdomshelsestasjoner. Mange har
vært på besøk for å få inspirasjon og ideer, og Edel de-
ler gjerne sin kunnskap og erfaring med andre. 
"Helsestasjonen for ungdom er Edel!" 
Edel var med og startet Forum for helsestasjoner for
ungdom i Akershus, og hun har vært leder der siden
starten.

Edel er en ressursperson! 
Hun er kunnskapsrik, engasjert og svært dyktig. Hun

brenner for det meste og hun har stor kapasitet.  Spe-
sielt ungdom står hennes hjerte nært. 
Hun har også fått satt noen av sine meninger, tanker
og synspunkter på papiret og delt det med mange
gjennom artikler i aviser etc. 

De siste to årene har hun vært engasjert i 40% stilling
som prosjektleder ved Utviklingssenter for helsesta-
sjon- og skolehelsetjeneste i Oslo. Der jobber hun med
tidlig intervensjon for ungdom med spiseforstyr-
relser. 

Edel er Edel, ingenting er umulig for henne! Hun ev-
ner å se noe positivt i alt. Vi mener hun er en verdig
representant til å få tittelen ÅRETS HELSESØSTER."

GRATULERER!
Fra NSFs Landsgruppe av Helsesøstre

De siste årene har LaH hatt en tradisjon på å dele ut
prisen "Den gylne penn". Denne prisen går til en hel-
sesøster som har gjort seg spesielt bemerket ved å pu-
blisere noe som har bidratt til å profilere helsesøstre på
en positiv måte.
Helga Melkeraaen, Nord-Trøndelag,  ble ved helse-
søsterkongressen i Bodø overrakt prisen "Den gylne
penn" for 2003.
Hun har vært med på å gi ut "Metodebok i forebyg-
gende rusmiddelarbeid" som er distribuert til alle lan-
dets kommuner. Metodeboken, som kom ut første
gang i 1998, har vært et viktig redskap for alle helse-
søstre og jordmødre som jobber med rusrelaterte te-
maer på alle nivå. Så stor etterspørsel har det vært et-
ter denne boken at den ikke har vært å oppdrive de sis-
te årene, så nå vil hun gå i gang med å revidere og opp-
datere boken. 

NSF Landsgruppe av Helsesøstre gratulerer!

Årets helsesøster 2003

"Den gylne penn"

Helsesøster Edel Bratlie, Lørenskog.

Helga Melkeraaen
på Kjerringøy.
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Velkommen til nye
medlemmer!

1. Agle, Ragnhild Moum 7760 Snåsa
2. Arntsen, Tone 4008 Stavanger
3. Austnes, Runa 6055 Godøy
4. Baker, Anette 3716 Skien
5. Beddari, Ellinor 9011 Tromø
6. Broberg, Emma Johanne 1163 Oslo
7. Darlington, Britt 5236 Rådal
8. Emilsen, Randi 2860 Hov
9. Evanger, Solbjørg 9147 Birtavarre

10. Gran, Heidi Birkeland 9912 Hesseng
11. Grøndalen, Randi F. Tollefsen  2860 Hov
12. Gulbrandsen, Jorunn 3178 Våle
13. Halkjelsvik, Hilde 0283 Oslo
14. Haug, Ann-Katrin 9415 Harstad
15. Heggen, Katrine 1480 Slattum
16. Holen, Hege J. 9415 Harstad
17. Hübenthal, Gry 1628 Engelsvik
18. Isaksen, Ann-Eva 9392 Stonglandseidet
19. Jenssen, Gunn Elin 6600 Sunndalsøra
20. Jäger, Berit 4700 Vennesla
21. Kallio, Raila 9476 Borkenes
22. Kristiansen, Oddrun 1870 Ørje
23. Kruse, Gitte 2004 Lillestrøm
24. Kulø, Kari-Janne Ljones 5096 Bergen
25. Lauvdal, Ingunn Aliz S. 4745 Bygland
26. Lieng, Astrid 1621 Gressvik
27. Mykland, Eirin W. 4844 Arendal
28. Nergård, Eva 9300 Finnsnes
29. Nordli, Anne Hilde 9060 Lyngseidet
30. Nordskott, Kristin 3223 Sandefjord
31. Nygård, Viviann 9304 Vangsvik
32. Ohm, Tone Gaard 4012 Stavanger
33. Overen, Nina Kolsrud 2166 Opaker
34. Paanalahti, Seija 8150 Ørnes
35. Røyland, Aud 4275 Sævelandsvik
36. Selnes, Tove 1256 Oslo
37. Skilnand, Else 1642 Saltnes
38. Skram, Birgit Weel 6856 Sogndal
39. Skyttä, Tiina 8800 Sandnessjøen
40. Standal, Kristin P. Husevåg 6800 Førde
41. Steinsbø, Anne Lie 5427 Urangsvåg
42. Storå, Linda Aavitsland 4617 Kristiansand
43. Strand, Ann-Marie 3770 Kragerø
44. Straumsnes, Inger 1350 Lommedalen
45. Stræte, Anne Grethe 2270 Flisa
46. Stræte, Oddfrid 2411 Elverum
47. Sukkehagen, Liv 1593 Svinndal
48. Sundfør, Nina Jane 5200 Os
49. Teigen, Hanne B.S. 8752 Konsvikosen
50. Thorbjørnsen, Unni 3716 Skien
51. Tusberg, Ulla H. 1341 Slependen
52. Aanestad, Nina 3408 Tranby
53. Aarskog, Hanne Gro 3800 Bø
54. Aasen, Grete Seland 4630 Kristiansand

"Hvordan har vi det i dag?"
Kvinnemuseet i Kongsvinger åpnet 30. mai utstil-
lingen om Kvinner i den offentlige helsetjenesten
gjennom 400 år.

Her presenteres kvinnelige pionerer i helsevese-
net, bl.a Borghild Kessel som startet den første hel-
sesøsterutdanningen i 1947.

Helsesøstrene i Kongsvinger har bidratt med fak-
taopplysninger ved utstillingens presentasjon av
helsesøstertjenesten.

Utstillingen er åpen alle dager kl. 11-17 i tiden 31.
mai – 31. august 2003. Kvinnemuseet, Løkkegaten 35,
Kongsvinger, Telefon 62 88 82 90.

Hvorfor ikke legge turen innom utstillingen i som-
mer?

Bodil Erdal, Lah

Fra SMS-verdenen:

Gubben fra Østerdalen skulle for første gang til sin
nye fastlege, som var utenlandsk. Det var svært tra-
velt på legekontoret, alle løp omkring. 
Gubben syntes han måtte være høflig, og han sa til
legen: Jeg ser du holder koken! Nei da, sa legen. Jeg
ikke holde koken, jeg holde henda i bukselomma! 

* * *
To pakistanere på Ullevål sykehus: Hvilken avde-
ling do jobbe på? Jai jobbe på puleklinikken. Fi fan
di heldig, jai jobbe på ronken.

Astrid E. Løken, tidligere leder av LaH, på besøk på stan-
den til helsesøstertjenesten.
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LaH’s faggruppeledere i fylkene 2003
Ant.medl.:

OSLO: 227 Reidun Fagervik Setervollveien 5 0496 Oslo
tlf. priv: 22 15 30 27 arb: 23 47 38 70
e-post: reidunfagervik@hotmail.com 

ØSTFOLD: 100 Tove Nedregotten Bakkelund 1746 Skjeberg
tlf. priv: 69 16 12 64 arb: 69 11 68 80 mobil: 99 53 62 84
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: 99353383/48217635
e-post: toruste@online.no 

HEDMARK: 80 Unn Inger Oldertrøen Solli Ivar Skårsets vei 12 2407 Elverum
tlf. priv: 62 41 46 88 arb: 62 41 14 95
e-post: uiosolli@c2i.net  

OPPLAND: 77 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: 110 Kari Dahl Nilsen Brannpostvn. 9 3014 Drammen
tlf. priv: 32 89 07 81 arb: 32 20 87 76 mobil: 90 93 65 82
e-post: karidn@online.no

VESTFOLD: 100 Liv Horpestad Hortensvn. 159 3157 Barkåker
tlf. priv: 33 38 05 97 arb: 33 08 57 01
e-post: livhorpestad@hotmail.com 

TELEMARK: 95 Hilde R. Thomassen Bunesåsen 30 3960 Stathelle
tlf. priv: 35 96 37 08 35 96 51 61
e-post: hilde.thomassen@bamble.kommune.no

AUST-AGDER: 51 Birgitte Dreijer Stintetoppen 10 4838 Arendal
tlf. priv: 37 02 43 41 arb: 37 25 03 85
e-post: birgitte.dreijer@grimstad.kommune.no 

VEST-AGDER: 77 Anne Grete Gundersen Eventyrgården,  Kirkegt. 21, 4612 Kristiansand
tlf. priv: arb: 38 07 57 27/ 25
e-post: anne.grete.gundersen@kristiansand.kommune.no 

ROGALAND: 177 Ebba Sommerfeldt Barkvegen 22 4056 Tananger
tlf. priv: 51 69 67 00 arb: 51653220/3300
e-post: amund.sommerfeldt@re.telia.no
ebba.sommerfeldt@sola.kommune.no

HORDALAND: 215 Agnes C. W. Giertsen Stavkirkevn. 8H 5132 Paradis
tlf. priv: 55 91 03 88 arb: 55 59 50 00/ 25 mobil: 90 78 44 46
e-post: awgiertsen@yahoo.com 

SOGN OG FJORD.: 59 Grethe Dahl Sandven Fjellvn. 11 6770 Nordfjordeid
tlf. priv: 57 86 08 94 arb: 57 88 58 31
e-post: gsa@eid.kommune.no 

MØRE OG ROMS.: 101 Else Jorunn Lillenes 6570 Smøla
tlf.priv:71 54 31 42 arb: 71 54 14 00
e-post: elillene@online.no

SØR-TRØNDELAG: 131 Randi Nyjordet Øvre Møllenberg gt. 47 7014 Trondheim
tlf. priv: 73 53 36 80 arb: 72 54 03 60/61
e-post: randi.nyjordet@trondheim.kommune.no

NORD-TRØNDELAG: 81 Marianne Vollen Westerhus    Haugvn. 13 7715 Steinkjær
tlf. priv: 74 16 70 18 arb: 74 16 91 81 mobil: 41 22 44 49
e-post: mariannevw@c2i.net 

NORDLAND: 119 Bjarne Jota Postboks 118 8551 Lødingen
tlf. priv: 76 93 18 66 arb: 76 98 66 60
e-post: bjarne.jota@lodingen.nhn.no

TROMS: 109 Kirsti Jensen Bergsvegen 21D 9403 Harstad
tlf. priv: 91 16 60 26 arb: 77 02 34 30 fax: 77 02 34 01

FINNMARK: 48 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.nilsdatter@c2i.net 

19.05.03: 2183 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 250,–,
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.

Landsgruppe 
av Helsesøstre

NORSK SYKEPLEIERFORBUND


