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Kjære lesere!

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle!
I 2010 er det 55 år siden Landsgruppen av helsesøstre NSF ble
stiftet. Selv et ”mellomjubileum” som dette må feires. Det vil pri-
mært bli markert på kongressen i Svolvær, som har rekordstor
tilstrømning og vil samle langt over 500 helsesøstre, forelesere og
utstillere.
Vi gleder oss til dager spekket med faglig program, kultur og ut-
flukter og kollegialt samvær. Helsesøsterkongressen har blitt hel-
sesøstres viktigste samlingspunkt, og en arena hvor faglig tyde-
lighet og stolthet underbygges.

Lokale faggrupper og lokalt engasjement
Nå på nyåret har jeg hatt gleden av å delta på fagdager i fem av
våre fylker. Det er en fin måte å møte medlemmene på og få
høre hva man er opptatt av. LaH sentralt skal avspeile våre med-
lemmers interesser og er avhengig av både aktive enkeltmedlem-
mer og aktive lokale faggrupper. Vi er så heldige at vi har enga-
sjerte og dyktige faggruppestyrer i alle 19 fylker. Vårt lokale ap-
parat er en stor styrke. Vi ønsker at våre medlemmer bidrar til å
sette helsesøsterfaget og det vi kan tilby for barn, unge og deres
foreldre på dagsorden i lokalmiljøet. Helsesøstre er faktisk den
eneste profesjonen som har en spesialutdanning spesifikt rettet
mot målgruppen barn og unge 0 – 20 år, i forhold til fagområdet
helsefremmende og forebyggende helsearbeid, på arenaen helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. Det må vi bli enda bedre på å
formidle.

Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det!
Henrik Ibsens ord illustrerer den opplevelsen LaH NSF har av
den såkalte satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I
mange år har man fra sentrale helsemyndigheter sagt at det skal
skje en satsing, men den konkrete oppfølgingen av de gode in-
tensjonene har latt vente på seg. Parallelt med en viss styrking
gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse, er tjenesten til-
lagt stadig flere oppgaver og større ansvar. Utfordringen er at
ressursene til å ivareta selve grunntilbudet fortsatt er for små.
Helsesøstre melder unisont at de ikke får oppfylt kravene som
ligger i veileder og forskrift.
Da blir det en forenkling når det til stadighet påstås at kvaliteten
er for dårlig og at kompetansen er mangelfull. Dette er en ”sann-
het” vi ikke må la stå uimotsagt. Det er høy grad av kompetanse
blant ansatte i tjenesten, men den utnyttes ikke i tilstrekkelig
grad pga. knappe ressurser – både hva gjelder personell, tid og
penger. Når kommunene sulteforer tjenesten og tilgjengeligheten
reduseres, blir brukerne berettiget misfornøyde. Det gir grobunn
for alternative tilbud – som eks. forsøket ved Sjøsiden legesenter
i Trondheim. LaH NSF mener at det er å gå i helt feil retning at

helsestasjonstilbudet skal flyttes over til fastlegekontoret – det
tror vi verken vil bidra til bedre barne- og ungdomshelse eller
bedre tverrfaglig samarbeid. Omdømmeundersøkelser viser at
helsestasjonen i stor grad har befolkningens tillit. Hvorfor ta
sjansen på å bygge ned eller ta vekk et velfungerende og sam-
funnsøkonomisk godt tilbud til fordel for en kostbar legetjenes-
te? Og hvorfor kompensere en helsestasjons- og skolehelsetjenes-
te med for små ressurser med etablering av nye kommunale til-
bud?
Det er nå spede signal på at den lenge bebudede satsingen blir
fulgt opp med tydeligere krav til kommunene, blant annet
gjennom oppfølgingen av Samhandlingsreformen. Det er vi gla-
de for.
LaH NSF vil fortsatt være en aktiv pådriver for at tanker, ønsker
og vilje til satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal
omsettes i praktisk handling og politikk!

Helsestasjons - og skolehelsetjenesten som normalarena
En av tjenestens store styrker er at den gir tilbud til normalbe-
folkningen, ikke bare de med ekstra behov for en kortere eller
lengre periode. De fleste brukere av våre tjenester er friske, vel-
fungerende barn, unge og foreldre. De trenger primært bekref-
telse på at de gjør kloke valg i forhold til helse, trivsel og livskva-
litet, og tidvis veiledning i forhold til livets vanlige utfordringer.
Dette er et perspektiv det kan være verdt å minne om, i en tid
hvor stadig nye kartleggingsmetoder for å lete etter risiko og av-
vik introduseres. Vi vet at i mange sammenhenger er det relasjo-
nen mer enn den konkrete metoden som er avgjørende for hvor
god en bruker opplever en konsultasjon. Det er behov for å sys-
tematisere en del av de observasjoner og tiltak som gjøres i både
helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Hver for seg er også
mange av metodene gode verktøy. Utfordringen blir å vurdere
effekten av summen av alle metoder, slik at ikke helsestasjonen
og skolehelsetjenesten kun blir en kartleggingsarena og hoved-
saklig har fokus på å finne risiko og mangler. Selv om mestring
og styrker også understøttes gjennom de nye metodene, etterla-
tes lett et inntrykk av at vi er på leting etter det som ikke funge-
rer optimalt eller godt nok. Hvis begrepet normalarena fortsatt
skal ha et reelt innhold, er det helt nødvendig å ha et kritisk
blikk på hva som skal kartlegges, hvordan, av hvem og i hvilket
omfang.

En stor takk til redaksjonsgruppa i Hedmark for godt arbeid
med denne utgaven av fagbladet!

Kristiansund 5. februar 2010
Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Berg, prosjektleder NSF og
Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

LaH NSF starter i februar et pi-
lotprosjekt som har fått navnet
pilot helsestasjon og skolehelse-
tjeneste. Prosjektet er en for-
lengelse av arbeidet med spesi-
alistgodkjenning av helsesøstre,
og er et samarbeid mellom
NSFs fagpolitiske avdeling og
LaH.
NSFs forbundsstyre har bevilget
1 million kroner for 2009 og
2010, og prosjektet er tenkt
videreført i 2011.

Startskuddet går i februar. LaH har
den helsesøsterfaglige kompetansen
og ansvaret for å ivareta den faglige
delen av prosjektet, mens spesialråd-
giver/spesialsykepleier Berit Berg er
prosjektleder med ansvar for å lede
og drive prosjektet i tråd med vedtatt
prosjektdirektiv. Berit har erfaring fra
tilsvarende arbeid ved at hun også er
prosjektleder for anestesisykepleiernes
spesialistgodkjenningsprosjekt.

Vi er i ferd med å velge de tre pro-
sjektkommunene hvor vi etablerer pi-
lot helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Vi foretar innledningsvis en kartleg-
ging hvor vi ser på dagens situasjon
knyttet til kompetanse, fagutvikling,
kvalitetssikring og tilbud om systema-
tisk etterutdanning/kurs og veiled-
ning. Spørreskjema er utarbeidet og
kartleggingen i de tre fylkene
gjennomføres i februar og mars. I til-
legg vil det bli foretatt dybdeintervju
med helsesøstre og ledere.
Da vi fikk noe mindre økonomisk
støtte enn det vi søkte om, har vi en-
dret den nasjonale kartleggingen som
er beskrevet i Helsesøstre nr.3, til kun
å gjelde kartlegging i tre fylker.

Disse tre fylkene er de hvor prosjekt-
kommunene er lokalisert.
Vi er også i avslutningsfasen med å
revidere spesialistgodkjenningsdoku-
mentet.
I dette dokumentet er det utarbeidet
kompetansebeskrivelser og kriterier
for vedlikehold av helsesøstres spesia-
listkompetanse gjennom systematisk
etterutdannings- og veiledningstimer.

Det vil bli utarbeidet en informa-
sjonsbrosjyre om prosjektet og vårt
arbeid, og hvilke konsekvenser en
myndighetsgodkjent spesialistgod-
kjenning for helsesøstre vil ha for den
enkelte helsesøster og for samfunnet
for øvrig.
Det vil videre bli gitt informasjon om
status i prosjektet i hvert nummer av
Helsesøstre, på LaH sine nettsider
www.sykepleierforbundet.no/helsesos
tre (se under Prosjekter i venstreme-
nyen) og i medlemsbrev som sendes
ut elektronisk til alle medlemmer, og
også ligger tilgjengelig på nettsidene.
Prosjektet er tidligere omtalt i Helse-
søstre nr 3-2009 på side 51–52.

Målsetting
Det overordnede målet med prosjek-
tet er å oppnå en spesialistgodkjen-
ning av helsesøstre.
Spesialistgodkjenning av helsesøstre
skal sikre brukerne av våre tjenester -

over 1.2 millioner barn og unge og
deres foreldre – en gitt kvalitet på de
kunnskaper, ferdigheter og holdning-
er helsesøster har – uavhengig av hvil-
ken kommune tjenesten ytes i. Den
gir også et system for godkjenning av
utenlandske søkere til helsesøsterstil-
linger, og innebærer en tittelbeskyt-
telse.

Bakgrunn
Helsepersonelloven § 51(2001) åpner
for at nye helsepersonellgrupper i til-
legg til leger, tannleger og optikere
kan søke spesialistgodkjenning. Anes-
tesisykepleierne er av lovgiver spesi-
fikt nevnt som en aktuell gruppe, noe
som er bakgrunnen for at NSF først
etablerte tilsvarende prosjekt for net-
topp anestesisykepleierne.
Selv om lovverket åpnet for nye yr-
kesgrupper, ønsket sentrale helsemyn-
digheter at helsepersonell-loven skulle
virke noen år før de vurderte nye spe-
sialistgrupper. I tillegg fikk helsedi-
rektoratet i 2008 i oppdrag å foreta en
utredning av helsepersonellovens
autorisasjonsordning, inklusiv spesia-
listgodkjenningsordningen. Stortinget
har enstemmig vedtatt å be Regje-
ringen legge frem en egen sak om or-
ganisering av og vilkår for den fremti-
dige ordningen med spesialistgod-
kjenning og utdanning av spesialister
i helsevesenet.

Mens helsemyndigheter, Regjering og
Storting forhåpentligvis legger forhol-
dene til rette for at nye helseperso-
nellgrupper kan gis en myndighets-
godkjent spesialistgodkjenning, inten-
siveres og videreutvikles derfor arbei-
det med dette i LaH/NSF.

PROSJEKT PILOT

HELSESØSTRE – NR. 1-20106

PROSJEKT PILOT HELSESTASJON OG
SKOLEHELSETJENESTE

Berit Berg. Astrid Grydeland
Ersvik.
Fotograf: Runar Hasselø
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hanne Holme, helsesøster/opp-
læringsleder, Nasjonalt kompetanse-
nettverk for sped- og småbarns
psykiske helse
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tidlig innsats overfor de yngste al-
dersgruppene er et prioritert område
for norske helsemyndigheter. Barn av
psykisk syke foreldre og barn av forel-
dre med rusproblemer er utpekt som
spesielt sentrale målgrupper. Mange
barn og familier med alvorlige belast-
ninger identifiseres altfor sent og får
hjelp først når problemene er alvorli-
ge og sammensatte. Når det gjelder
sped-og småbarnspopulasjonen er vi
først og fremst opptatt av forebygging
ved å redusere antallet risikofaktorer i
og rundt familien. Sped-og småbarns
utvikling skjer i tett gjensidig samspill
med de nære omsorgspersonene.
Derfor har omsorgspersonenes psy-
kiske helse, trivsel og velvære stor be-
tydning også for barnets helse og ut-
vikling. Både foreldre og barn som er
i risiko for å utvikle helseproblemer
må identifiseres så tidlig som mulig
og tilbys målrettede intervensjoner.

Folkehelseinstituttet og flere andre in-
stanser har i senere tid rettet blikket
mot barnehagene og den unike fore-
byggingsarenaen det kan være nå når
Norge har tilnærmet full barnehage-
dekning. Ifølge tall fra Statistisk sen-
tralbyrå økte andelen av norske barn i
alderen 1–5 år i barnehage fra 63% i
2001 til 87% i 2008. Økningen har
vært størst for de minste barna, 1–2
åringene, fra 37 % i 2001 til 75% i
2008 (SSB, 2008). Dette gir nye mu-
ligheter for tverrfaglig samarbeid
mellom helsestasjonene og barneha-
gene, og vil således kunne bidra til
tidlig intervensjon på flere arenaer
samtidig. Mange kommuner har

allerede et godt utviklet tverrfaglig
samarbeid mellom disse aktørene

Kommunene Kongsvinger, Eidskog,
Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Åsnes
har de siste 2 årene samarbeidet på
tvers av kommunegrenser, forvalt-
ningsnivå og faggrupper i en større
satsing som heter OSS i Glåmdal
(Oppdage – Støtte – Samarbeide).
Samarbeidet ble initiert av Nasjonalt
kompetansenettverk for sped- og
småbarns psykiske helse i 2007 og in-
kluderer også Familievernkontoret i
Kongsvinger, Barne- og ungdomspsy-
kiatrisk poliklinikk, Distriktspsykia-
trisk poliklinikk og Glåmdal pedago-
gisk-psykologisk senter. Initialt ble
alle involverte kommuner og enheter
invitert til å satse på sped- og små-
barn i risiko gjennom en 2-års perio-
de, og alle aktørene har vært aktivt
deltakende i utformingen av utvik-
lingsarbeidet som har vært gjort.

OSS i Glåmdal har utviklet flere
intervensjoner for å fange opp flere
sped- og småbarn i risiko så tidlig
som mulig. Etter å ha blitt opplært i å
gi støttesamtaler til kvinner med mo-
derate plager, tok helsesøstre og jord-

mødre i bruk kartleggingsverktøyet
The Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS). Dette for å fange opp
kvinner med risiko for å utvikle fød-
selsdepresjon. I tillegg ble tiltaksnett-
verketsystematisert gjenom tverrfaglig
samarbeid. I utviklingen av OSS i
Glåmdal fremkom det et behov fra
barnehagepersonalet om mer kompe-
tanse på sped- og småbarn. Det var
spesielt behov for metoder til syste-
matisk kartlegging av utviklingsvan-
sker hos de yngste barna. Dette har
ført til at noen utvalgte barnehager
har tatt i bruk kartleggingsverktøyet
Ages & Stages Questionnaires (ASQ).

Ytterligere omtale av OSS i Glåmdal
finner du i annen artikkel i denne ut-
gaven av Helsesøstre.

Ages & Stages Questionnaire (ASQ)
og Ages & Stages: Social-Emotional
(ASQ-SE)
ASQ er sjekklister som omfatter sen-
trale deler av barns utvikling i alderen
4–60 måneder og er opprinnelig ba-
sert på at foreldre skal gjøre observa-
sjoner av eget barn ved hjelp av stan-
dardiserte skjemaer. ASQ er validert,
og er blant de svært få internasjonalt
etablerte kartleggingsinstrumenter
som har norske normer (Janson,
2003).

ASQ gir en indikasjon på om barnets
utvikling er aldersadekvat innen fem
forskjellige domener av utviklingen
(kommunikasjon, grovmotorikk, fin-
motorikk, problemløsning og person-
lig/sosial fungering). Det finnes sepa-
rate spørreskjemaer for aldrene 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30,
33, 36, 42, 48, 54 og 60 måneder.
Hvert spørreskjema består av 30
spørsmål om barnets utvikling.
Spørsmålene er skrevet i et enkelt og

TIDLIG INTERVENSJON
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FORELDREBASERT KARTLEGGING AV
BARNS UTVIKLING

Hanne Holme.
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direkte språk, og skal kunne forstås
med leseferdigheter tilsvarende 8.
klasse i ungdomsskolen. I tillegg til de
30 spørsmålene innenfor de fem ut-
viklingsområdene, er det generelle
spørsmål som angår bekymringer for-
eldre kan ha om barnets utvikling ge-
nerelt.

ASQ er lett og billig å administrere og
passer til ulike grupper av foreldre.
Foreldre har de beste mulighetene å
observere sine barn fordi de ser dem
over tid og i en lang rekke ulike set-
tinger. Ved bruk av forelderrapporter
blir de involvert som aktive partnere i
vurderingen av barnet. Ved gjennom-
gang av skjemaet med foreldrene gis
det gode muligheter for en intervene-
rende samtale omkring barnets utvik-
ling. Foreldre bevisstgjøres på hvor
barnet befinner seg i utviklingen ak-
kurat nå, hva en kan forvente i nær
fremtid innenfor de ulike områdene,
og hvordan foreldre best kan legge til
rette for gode utviklingsprosesser hos
eget barn. En god modell er at også
førskolelærer fyller ut ASQ forut for
samtalen. Dette fremmer felles fokus,
felles språk og forståelse og en mulig-
het for foreldre å oppleve førskolelæ-
rers genuine interesse i eget barn.
Dette bidrar til at samtalen fungerer
som en døråpner for bekymringer og
spørsmål på et senere tidspunkt,
gjennom den felles forståelsen som er
bygget opp mellom foreldre og før-
skolelærer/barnehage. Flere helsesta-
sjoner har brukt ASQ systematisk i
helsestasjonskonsultasjoner i lengre
tid, og Sosial- og helsedirektoratet
(2007) anbefaler det som et av kart-
leggingsverktøyene til bruk i oppføl-
gingen av premature barn.

Som et supplement til ASQ har det
også blitt utarbeidet et kartleggings-
verktøy som tar for seg barnets sosiale
og emosjonelle kompetanse. Ages &
Stages Questionnaires: Social-emotio-
nal (ASQ:SE). ASQ:SE består av åtte
separate skjemaer som er beregnet på
barn fra seks måneder til fem år.
Kartlegging kan imidlertid utføres
allerede fra barnet er tre måneder.
Hvert skjema inneholder 22–36
spørsmål om utvikling, fordelt på fem

områder: selvregulering, føyelighet,
kommunikasjon, tilpasningsdyktig-
het, autonomi, affekt og samhandling.
Også ASQ:SE har et avsnitt som tar
opp foreldrenes generelle bekymring
for barnet. ASQ:SE er ikke normert
for norske barn og bruken følges der-
for særskilt opp av
RBUP/spedbarnsnettverket.

Tre utviklingslinjer gjør kartleggings-
instrumenter som ASQ og ASQ-SE
svært aktuelle; økt fokus på betyd-
ningen av tidlig intervensjon, ny
kunnskap som indikerer at flere til-
stander kan oppdages tidligere enn
det gjøres i dag og spesifikke tiltak for
spesifikke tilstander er utviklet. ASQ,
som er et foreldrebasert spørreskjema
om barns utvikling er med på å endre
synet på foreldre som passive motta-
kere av råd og hjelp fra eksperter
innenfor helsevesenet.

Tverrfaglig samarbeid – med
blikket mot barnehagene
Som tematisert i beskrivelsen av hvor-
dan OSS i Glåmdal er bygget opp, har
vi forankret utviklingsarbeidet i im-
plementeringsteori. Dette har også
vært gjeldende i implementering av
ASQ i noen utvalgte barnehager, og
siden satsingen mot barnehagene var
såpass ”nytenkende” ble noen få pilot-
barnehager med faglige gode ressur-
ser valgt ut. (Lia barnehage, Lange-
land barnehage i Kongsvinger, Tron-
bøl barnehage i Sør-Odal og Skotte-
rud barnehage i Eidskog). Utvalget av
pilotbarnehagene ble gjort i samar-
beid med barnehageledere i de aktu-
elle kommunene. Disse ble valgt ut da
de hadde motivasjon og personal-
grupper med lang erfaring. Tre av
dem hadde ansatte Marte Meo-tera-
peuter.

Nasjonalt kompetansenettverk for
sped- og småbarns psykiske helse har
kommet med faglige anbefalinger til
andre barnehager i etterkant av denne
pilotutprøvingen. Når det gjelder
ASQ og eventuelt ASQ:SE anbefales
ledelsesforankring, grundig opplæ-
ring og veiledning i etterkant. Paral-
lelt ble barnehagene sikret drøftings-
mulighet i de ulike tverrfaglige sam-

arbeidsgruppene, som er opprettet i
OSS i Glåmdal.

Praktisk bruk
Alle pilotbarnehagene tok ASQ i bruk
i småbarnsavdelingen (1–3 år). Det
var fra starten et uttalt ønske at en
slik kartlegging skulle gjennomføres
på alle barn for å tidligst mulig å opp-
dage barn i risiko for skjevutvikling.
Praktisk blir det nå benyttet slik at
foreldrene får informasjon om meto-
den på foreldremøter, dernest infor-
masjonsskriv sammen med alders-
messig riktig skjema i forkant av for-
eldresamtalen i barnehagen. Forel-
drene utforsker selv barna sine
gjennom oppgavene og leverer inn
skjemaet i god tid før den planlagte
samtalen.

Pedagogisk personale i barnehagen
gjennomgår svarene foreldrene gir og
sammenligner dette med sine egne
observasjoner av barnet. Skjemaet be-
nyttes som utgangspunkt for samta-
len med foreldrene. På denne måten
sikres foreldrene en viss form av for-
beredthet før de kommer til foreldre-
samtalen, samt at også pedagogen i
barnehagen har anledning til å forbe-
rede seg på en grundig og systematisk
måte. Gjennom en artikkel i Foreldre-
barn (Kvistum, 2009) fremkommer at
foreldrene selv opplever det menings-
fylt å kartlegge sitt eget barn på denne
måten:

– Når jeg setter barnet til å løse spesi-
fikke, konkrete oppgaver, blir jeg mer
bevisst på mitt eget barn og hva hun
får til. Det er interessant å få denne
anledningen til å utfordre barnet på
områder som vi ikke tenker så mye på i
det daglige, særlig det som har med
problemløsning å gjøre, forteller Mette
Anderssen.

– For oss foreldre oppleves det trygt at
eventuelle problemer og bekymringer
blir tatt tak i tidlig, allerede på små-
barnsavdelingen. I hverdagen med bar-
net er det ikke alt man ser like klart.
Jeg opplever det som en ekstra sikkerhet
å vite at alt som angår mitt barn blir
gjennomgått, i og med at jeg har stått
for kartleggingen selv, sier Elin Skaal-
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bones, mamma til Tomine (2). Her får
vi også fram barnas sterke sider, i ste-
det for at det bare blir fokus på det ne-
gative, minner hun om.

Som det fremkommer av foreldrenes
egne uttalelser har de opplevd innfø-
ring av systematisk kartlegging i bar-
nehagene som noe positivt. Ifølge
personalet i barnehagene har de hel-
ler ikke fått noen negative tilbakemel-
dinger fra andre foreldre. En av de
ansatte sa i det samme intervjuet i
bladet Foreldre-barn (Kvistum, 2009):

– Vi lever i et samfunn hvor vi frigjør
oss fra så mye ansvar. Dersom noe går
galt, kan vi si at dette burde noen ha
sett, dette burde noen ha tatt tak i. Her
tar vi på alvor at foreldrene er eksper-
ter på egne barn.

Nasjonalt kompetansenettverk for
sped- og småbarns psykiske helse vil i
løpet av 2010 evaluere bruk av ASQ i
barnehagen ytterligere, og det er da

ønskelig å få frem flere perspektiver;
blir flere barn fanget opp? Hvordan
opplever foreldrene kartleggingen og
samtalen i barnehagen? Hvordan
opplever personalet bruk av ASQ som
et hjelpemiddel i foreldresamtalen?

ASQ:SE er foreløpig ikke prøvd ut
systematisk under norske forhold, og
norske normer er ikke utarbeidet.
ASQ:SE er derfor ikke åpent tilgjenge-
lig i Norge foreløpig. Nasjonalt kom-
petansenettverk for sped- og små-
barns psykiske helse er i en fase hvor
metoden prøves ut i enkelte kommu-
ner, blant annet i Bærum og i Løren-
skog kommune. Inntil videre er det
bare deltakere i utprøvingen som har
tilgang til ASQ:SE.
Nasjonalt kompetansenettverk for
sped- og småbarns psykiske helse bi-
står andre kommuner i landet i sin
innføring av ASQ og eventuelt også
ASQ:SE basert på de erfaringer som
er gjort både gjennom OSS i Glåm-
dal, i en større satsing i barnehager i

Trondheimsregionen og andre kom-
muners erfaringer. Spedbarnsnettver-
ket arrangerer også jevnlige erfarings-
seminar for kommuner som benytter
metoden. Felles for alle som skal ta i
bruk kartelggingsverktøy er at det an-
befales ledelsesforankring for satsing-
en, grundig opplæring og jevnlig vei-
ledning i etterkant, og at tiltaksnett-
verket systematiseres. Dette for å gi
riktig hjelp til de barna som identifi-
seres gjennom en slik kartlegging.
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LaHs fagstipend
• LaHs styre avsetter årlig en sum på kroner 20.000 til
stipend (jfr. vedtak GF 2006)

• Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom LaHs
styre finner det hensiktsmessig

• Stipendet annonseres også på LaHs hjemmesider
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Formål:
• Stimulere til fagutvikling og forskning innen helsesøster-
faget

• Fremme kvaliteten på helsesøsterfaget og helsesøster-
tjenester

• Videreformidle kunnskaper
• Stimulere til samarbeid mellom helsesøstre, og samarbeid
på tvers av faggrenser

Faglige kriterier:
• Prosjektet det søkes støtte til, skal være et helsesøster-
faglig utviklingsarbeid i forhold til brukere av helsesøster-
tjenester

• Prosjektene/aktivitetene det søkes om midler til må ha
overføringsverdi ut over søkers arbeidssted

Generelle kriterier og retningslinjer for tildeling av
LaHs fagstipend:
• For tildeling av stipend, stilles det krav om sammenheng-
ende medlemskap i LaH siste 3 år før søknad sendes LaH

• Søknad om stipend skal inneholde formål, kort beskrivelse
av prosjektet/aktiviteten, tidsplan og kostnadsoversikt.

• Stipend innebærer tilbakerapporteringsplikt med tidsfrist i
henhold til inngått avtale ved tildeling

• Stipend vurderes av LaHs styre og/eller sakkyndig komite
• Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling
• Avslag kan ikke ankes, og det gis ingen begrunnelse for
avslaget

• LaH forbeholder seg retten til å legge prosjektene tilgjeng-
elig på LaHs hjemmeside

• Midlene skal, helt eller delvis, tilbakebetales til LaH der-
som mottakeren ikke følger den plan som ble godkjent
ved tildeling

Søknadsfrist:
• 15.mars hvert år

Søknad sendes:
Landsgruppen av Helsesøstre NSF
Postboks 272
6501 Kristiansund N
eller på e-post til:
astrid.grydeland@bluezone.no

LANDSGRUPPEN AV
HELSESØSTRE NSF
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hanne Holme (Helsesøster/ Opplæ-
ringsleder), Kari Slinning (Dr. psychol/
forsker) og Marit Bergum Hansen (avde-
lingssjef). Alle tre jobber i Nasjonalt
kompetansenettverk for sped- og små-
barns psykiske helse
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Svangerskap og fødsel beskytter ikke
mot psykiske vansker og lidelser.
Hvert år vil anslagsvis 3000-9000 bar-
selkvinner i Norge være plaget av
nedstemthet og depresjon. Forskning
viser at de tidlige opplevelsene til
sped- og småbarn kan ha stor betyd-
ning for barnas videre utvikling. Det-
te er en av årsakene til at interessen
for depresjoner som oppstår i forbin-
delse med fødsel, har økt. Den tidlige
utviklingen finner sted i tett samspill
med de nære omsorgspersonene, og
foreldrenes psykiske helsetilstand har
stor betydning for spedbarnets utvik-
ling. Depresjoner som oppstår i for-
bindelse med fødsel, skiller seg ikke
vesentlig fra andre depresjoner. Det
spesielle er tidspunktet. Ofte følges en
depresjon av angstplager, dette gjelder
også depresjoner etter fødsel. Rundt
en tredel av alle fødsels- og barselde-
presjoner starter under graviditeten.
Selv om nedstemthet og depresjon er
minst like vanlig i slutten av svanger-
skapet som etter fødselen, har ”svang-
erskapsdepresjon” ikke fått samme
oppmerksomhet som depresjon i bar-
selperioden. Tradisjonelt er de fø-
lelsesmessige tilstandene i barselperi-
oden blitt gruppert i tre kategorier:
Barseltårer (engelsk: maternity blues),
barseldepresjon eller postpartum de-
presjon (ofte kalt fødselsdepresjon)
og barselpsykose. (Eberhard-Gran og
Slinning, 2007).
Helsesøstre og jordmødre over hele
landet har de siste tiårene blitt langt
mer opptatt av sped- og småbarns

psykiske helse, og foreldrenes mentale
tilgjengelighet for barnet har blitt mer
fokusert enn det var tidligere. Depre-
sjoner kan redusere omsorgsperso-
nens kapasitet til å være tilgjengelig
for spedbarnet på den måten barnet
trenger. Forskning viser for eksempel
statistisk sammenheng mellom depre-
sjon hos mor og atferdsvansker hos
barnet.
Svangerskapsomsorgen og helsesta-
sjonstjenesten følger i stor grad Na-
sjonale faglige anbefalinger som gis ut
av Helsedirektoratet (Veileder for
kommunenes forebyggende og helse-
fremmende arbeid i helsestasjons-og

skolehelsetjenesten, 2003 og Veileder
for svangerskapsomsorgen i kommu-
nene, 2005). Disse anbefalingene be-
skriver at både jordmor og helsesøster
bør inkludere den voksnes psykiske
helse som et eget tema i flere av kon-
sultasjonene. Det foreligger ingen
konkrete anbefalinger om hvordan
dette gjøres, men det beskrives at det
”helsefremmende og forebyggende ar-
beid omfatter (...) oppfølging av
sped- og småbarn med spesielle be-
hov og oppfølging av foreldre med
behov for utvidet støtte. Gjennom
helsesamtale får man kartlagt hvilke
behov, problemer og ressurser som

OSS I GLÅMDAL
(OPPDAGE – STØTTE – SAMARBEIDE)

Innføring av kartleggingsverktøy og oppbygging av en helhetlig og sammenhengende
behandlingskjede på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå og faggrupper

Hanne Holme. Kari Slinning. Marit Bergum Hansen.

Figur 1.
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brukeren har, samt mulighet til å bi-
stå bruker med hjelp til å foreta valg.”
(Veileder for kommunenes forebyg-
gende og helsefremmende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
2003, s. 32).

Glavin (2009) viser at langt flere
kvinner som oppdages med sympto-
mer på fødselsdepresjoner dersom
helsestasjonene bruker kartleggings-
verktøyet The Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS). Eberhard-
Gran og Slinning (2007) skriver også
at svært få oppdages av helsepersonell
og av de som oppdages er hjelpen
som tilbys ofte ustrukturert og tilfel-
dig. Ut i fra det vi har av kunnskaper
om sped- og småbarns psykiske helse,
kvinne- og familiehelse og kunnska-
per om bruk av kartleggingsverktøy,
var det derfor god grunn til å utarbei-
de en praktisk modell slik OSS i
Glåmdal er. OSS betyr at vi ønsket å
”Oppdage – Støtte – Samarbeide”.
Kommunene Kongsvinger, Eidskog,
Åsnes, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal
inngikk et interkommunalt samar-
beid sammen med Barne- og ung-
domspsykiatrisk poliklinikk, Dis-
triktspsykiatrisk poliklinikk, Familie-
vernkontoret i Kongsvinger og Glåm-
dal pedagogisk-psykologisk senter.
Målsettingen var å fange opp flere
barn i risiko så tidlig som mulig og
kunne tilby rask og effektiv behand-
ling – en mest mulig ”sømløs” be-

handling og oppfølging. Satsingen
hadde i utgangspunktet et 2-års per-
spektiv, men etter endt satsingsperio-
de bruker alle helsestasjonene fortsatt
Edinburgh-metoden.

Kartleggingsverktøyet EPDS er kjent
for sine gode psykometriske egenska-
per. Kombinert med en umiddelbar
samtale kalles bruk av EPDS for
Edinburgh-metoden. Jordmødre og
helsesøstre i OSS i Glåmdal-kommu-
nene (fig. 1) har tatt i bruk Edin-
burgh-metoden på utvalgte konsulta-
sjoner i svangerskapsoppfølgingen og
1–2 ganger etter fødsel. Edinburgh-
metoden skal aldri benyttes før bar-
net er 6 uker. De fleste helsestasjone-
ne bruker metoden omkring 6-ukers
konsultasjonen, samt at flere også
gjentar kartleggingssamtalen på enten
3 eller 4-mnds konsultasjonen. Tids-
punktene varierer fra helsestasjon til
helsestasjon ettersom det viste seg
viktig å gjøre lokale tilpasninger i
praksis. Dette er forenlig med prin-
sipper som medfører vellykket imple-
mentering. I Kongsvinger kommune
er pasientforløpet skissert slik som
vist i fig. 2.

Kartlegging av pasientforløpet gjorde
at kommunen fikk god oversikt over
mulige aktører som kunne bli invol-
vert i en kvinne med fødselsdepresjon
eller i oppfølgingen av hennes familie.
Alle aktører ble informert om satsing-

en, og alle valgte ut to nøkkelpersoner
hver. Nøkkelpersonsystemet bidrar til
en smidigere og mer ”sømløst” tiltak-
skjede, og alle nøkkelpersoner har
deltatt på deler av opplæringen som
har vært tilbudt.

Støttesamtaler er en psykologisk støt-
teoppfølging som helsesøster og jord-
mor kan tilby dersom kvinnen ønsker
det. Støttesamtaler baserer seg på
prinsipper fra aktiv lytting, men skil-
ler seg fra helsestasjonens øvrige vei-
ledningssamtaler ved at den enkelte
fagutøver i langt større grad trenes
opp til å være støttende og lyttende
med kvinnen i stedet for å være aktivt
rådgivende. Helsesøstre og jordmødre
som tilbyr denne formen for oppføl-
ging bør ha gjennomgått egnet opp-
læring og deretter ha fått veildning
over tid. I OSS i Glåmdal fikk alle til-
bud om veiledning hver 4–6. uke i ett
år. De fleste benyttet seg av dette til-
budet. Det er stor forskjell i praksis-
endringer dersom helsesøstre og jord-
mødre får slik veiledning i etterkant.
Teori om voksenlæring viser at en-
keltstående kurs gir 30% endring i
praksis, mens kurs kombinert med
trening i etterkant gir hele 95% en-
dring (Joyce og Showers, 2002). Det
er derav god grunn til å satse på kom-
petanseheving sammen med denne
type veiledning eller trening.

Innføring av Edinburgh-metoden i
OSS i Glåmdal-kommunene har så
langt vist seg å være vellykket. Som
nevnt fortsetter helsestasjonene å
bruke metoden også etter at satsingen
formelt er avsluttet, og opprettet mo-
dell for tverrfaglig samarbeid i hver av
kommunene fortsetter. Representan-
ter fra BUP, DPS og Familievernkon-
toret i Kongsvinger fortsetter å møte
de kommunale representantene jevn-
lig i samarbeidsmøter, samt at hele
tiltaksnettverket er strukturert på en
slik måte at samarbeid på tvers av for-
valtningsnivå skal være ”smidigere”.
Alle nøkkelpersoner jobber for pri-
nisppet med at de barna og familiene
som identifiseres til å være i noen
form for risiko får rask og effektiv
hjelp på et lavest mulig nivå i tiltaks-
nettverket. Dette gjelder også for an-

Figur 2.
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dre typer problemstillinger enn for
kvinner med symptomer på fødsels-
depresjoner. Gjennom fokusgrup-
peintervju som er foretatt med alle
helsesøstre og jordmødre i regionen
fremkommer at bruk av Edinburgh-
metoden også bidrar til en ”nærere”
samtale med kvinnene om andre te-
maer. Videre analyser av fokusgrup-
peintervjuene og annet innsamlet da-
tamateriale fra regionen vil gjøres i
løpet av 2010.

Implementeringsarbeidet har hele ti-
den fulgt prinsipper hentet fra imple-
menteringsforskning (Fixsen, Naoom,
Blase, Friedmann og Wallace, 2005)
og teori om spredning av innovasjo-
ner (Rogers, 1995), samt kunnskaper
om voksenlæring (Joyce og Showers,
2002; Prochaska og DiClemente,
2005). Implementeringsarbeidet blir
ikke omtalt i denne artikkelen, men
mer informasjon om dette kan fås
ved å kontakte forfatteren eller Nasjo-
nalt kompetansenettverk for sped- og
småbarns psykiske helse. OSS i Glåm-
dal ble initiert av Nasjonalt kompet-
ansenettverk for sped- og småbarns
psykiske helse i 2007, og erfaringene
herfra brukes til å bistå andre kom-
muner i sin implementering av Edin-
burgh-metoden. Alle kommuner kan
ta direkte kontakt dit for å få bistand.

OSS i Glåmdal har også medført at
Nasjonalt kompetansenettverk for

sped- og småbarns psykiske helse har
kunnet gi anbefalinger videre til an-
dre kommuner som ønsker å ta i
bruk kartleggingsverktøy i helsesta-
sjonen. Anbefalingene følges opp av
regionale koordinatorer i nettverkets
regionale knutepunkt over hele lan-
det. Utfra overnevnte teori, erfaring-
ene og WHOs retningslinjer for å ta i
bruk et kartleggingsverktøy på hele
eller deler av en befolkningsgruppe
har nettverket angitt 4 forutsetninger
før kommuner implementerer kart-
leggingsverktøy:
1) Ledelsesforankring, helst med
kommunalledelsen og med et 2–4
års perspektiv på satsingen.

2) Grundig opplæring til en stor
bredde av fagfolk, inkludert en før-
ste felles mobilsieringsdag for alle
aktører som kan tenkes å bli invol-
vert i pasientforløpet.

3) Veiledning til de jordmødre og hel-
sesøstre som skal benytte Edin-
burgh-metoden, minimum hver
4–6. uke i ett år.

4) Systematisering av tiltaksnettverket
gjennom å avtalefeste ulike former
for tverrfaglige samarbeidsfora,
samt å lettergjøre henvisningspro-
sessene.

Hovedforfatter er kontaktperson for
kommuner som ønsker å vite mer om
Edinburgh-metoden og eventuell
innføring av kartleggingsverktøy i
helsestasjonene.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av helsesøster Tove Furulund Wiig og
Gerd Finstad Haugen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I årene 2005–2008 gjennomførte vi
utdanning i Sped- og småbarns psy-
kiske helse ved
R-Bup region øst og sør. Vår utdan-
ning var et ledd i Hamar kommunes
satsing på tidlig intervensjon, og vi vil
med dette vise hvordan vår kommune
valgte å satse forebyggende på de
minste barna.

Utdanningen bevisstgjorde oss betyd-
ningen av tidlig innsats og tverrfaglig
samarbeid. Vi har blitt mer opptatt av
samspill mellom foreldre og barn, og
ser nytten av å identifisere risiko- og
beskyttelsesfaktorer tidlig (vi stiller
blant annet bestandig spørsmål om
foreldrenes oppvekst, psykisk/fysisk
helse og vold). Vi er også raskere med
å tilby veiledning/hjemmebesøk eller
henvise videre til andre.

I ettertid har vi fått anledning til å
jobbe med de minste barna, og i til-
legg følge opp familier med risikofak-
torer. Utdanningen har gitt oss bety-
delig styrke i helsesøsterrollen. Den
har bidratt til at vi føler oss tryggere i
møte med foreldre og barn, og da
særlig i forhold til familier i risiko-
gruppene.

Det er kjent at 15–20 % av alle barn
og unge i Norge har psykiske vansker
som påvirker deres funksjonsnivå.
Opptrappingsplanen for psykisk helse
hadde som mål at 5 % skulle få hjelp
fra spesialisthelsetjenesten. I 2008 var
antall henviste barn til BUP i alder 0 -
3 år 0,7 % av barnebefolkningen. Ho-
vedmålsettingen med arbeidet med
sped- og småbarn i risiko er at flere
barn i alderen 0–3 år blir identifisert
og hjulpet lokalt av 1.linjetjenesten.

Til tross for at vi har kunnskap om at
intervensjon i tidlig alder har stor ef-
fekt og det finnes gode forebyggende
utredningsmetoder, viser det seg at de
yngste barna bare unntaksvis blir pri-
oritert av hjelpeapparatet. Det er også
mange barn med risikofaktorer som
ikke oppdages, og dessuten mangler
vi kunnskap og gode metoder for å gi
effektiv oppfølging til de som fanges
opp. En del blir møtt med en "vente
og se" holdning, og det kan være til-

feldig hvordan disse familiene blir
fulgt opp.

Som helsesøstere har vi en unik posi-
sjon, siden vi får møte alle barn. Men
helsestasjonen mangler tradisjon for
arbeid med risikopopulasjoner.

Vi vet at det er mulig å forebygge re-
lasjonsproblemer mellom foreldre og
barn allerede i svangerskapet. Forel-
drene er i svangerskapet og den første
tiden etter fødsel spesielt åpne i for-
hold til egne problemer og tanker om
egen barndom(Broden, 2004). Samar-
beidet med jordmor blir derfor viktig.
Gjennom systematisk kartlegging,
hjelpetiltak og behandling allerede
under svangerskapet eller i barnets
første leveår kan flere barn bli hjulpet
tidligere. Fokus for intervensjon kan
finnes ved å prøve å identifisere be-
skyttelsesfaktorer og risikofaktorer for
den enkelte familie.

Risikofaktorbegrepet ”utrykker at det
er en viss sannsynlighet for utvik-
lingsproblemer hvis denne faren er
tilstede”(Smith, 2006). Det er først og
fremst en kombinasjon av flere uhel-
dige faktorer som utgjør en risiko for
avvikende utvikling, og det er når
vanskene blir vedvarende over tid at
det kan være en risiko for barnets
psykiske helse. Ved 3-4 risikofaktorer
er det stor sannsynlighet for at barnet
får vansker (Kvello, 2006). Det er vik-
tig å være klar over at risiko ved forel-
dre ikke er en risiko i seg selv, før det
viser seg i samspillet med barnet. Når
risikofaktorer utspiller seg i samspillet
er det fare for skjevutvikling.

Med beskyttende faktorer tenker vi på
egenskaper ved individer, miljøer, si-
tuasjoner og hendelser som reduserer
sannsynligheten for psykopatolo-
gi(Hansen og Jakobsen, 2007).

TIDLIG INTERVENSJON I ALDEREN 0–3 ÅR
I HAMAR KOMMUNE

Tove Furulund Wiig.

Gerd Finstad Haugen.
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Siden samspillsproblemer den første
tiden oftest viser seg i søvn, gråt og
måltider, bør hjemmebesøk benyttes
for å observere dette.

Betydningen av det tidlige
samspillet for barnets utvik-
ling:
Når man vurderer samspill må både
spedbarnets medfødte egenskaper og
foreldrenes evne til sensitivitet og
emosjonell tilgjengelighet tas i be-
traktning. Dimensjoner man må være
oppmerksom på er sensitivitet, passi-
vitet (for eksempel depresjon hos
mor) og kontrollerende/invaderende
adferd. Sensitivitet vil si å være opp-
merksom, i stand til å fortolke signa-
lene riktig og svare adekvat og raskt
på barnets signaler.

Det kan se ut som om måten mø-
drene trøster barnet på er av stor be-
tydning, og at evnen til å trøste læres
særlig gjennom tidlig samspill med
nærmeste omsorgspersoner. Det er
sammenheng mellom de erfaringer
mødre har fra egen oppvekst og hvor-
dan de trøster egne barn. Det er også
sammenheng mellom dette og barnas
tilknytningstrygghet ved ettårsalder
(Klette, 2007).

Det er viktig at foreldre kan tolke og
forstå barnets adferd, slik at de selv
blir trygge og føler at de mestrer for-
eldreoppgaven. Når foreldre respon-
derer korrekt på barnets adferd, vil
ubehag dempes og barnet bli tilfreds.
På denne måten vil det skapes ro og
forutsigbarhet i samspillet. Man har
også blitt klar over at traumatiske
opplevelser og hendelser som forårsa-
ker stress i barnets første levemåneder
har betydning for hjernens utvikling.
Et viktig aspekt ved emosjonell til-
gjengelighet er også å kunne tåle, ta
imot og romme negativ affekt. For å
utvikle seg er barnet avhengig av å bli
følelsesmessig møtt og rammet inn.

Forskning viser at varighet av mors
psykiske reaksjoner etter fødsel er en
betydelig risikofaktor for utvikling av
relasjonsproblemer mellom mor og
barn, noe som igjen kan få konse-
kvenser for barnets psykiske helse.

Tidlig intervensjon var satsingsområ-
de i Hamar kommune i 2008–2009,
fordi vi opplevde å ha mangelfulle
verktøy for tidlig å fange opp barn
med behov for ekstra oppfølging.

Prosjektets hensikt var å fremme
barns psykiske helse ved å identifisere
og gi tidlig hjelp til mødre med ulike
grader av psykiske reaksjoner i for-
bindelse med svangerskap, fødsel og
barseltid.

Det ble dannet en prosjektgruppe og
inngått et samarbeid med Nasjonalt
kompetansenettverk for sped- og
småbarns psykiske helse, R-Bup regi-
on øst og sør. Vi ble tilført 20%jord-
mor- og 40% helsesøsterressurs i en
fire måneders periode for å imple-
mentere nye kartleggingsverktøy.

Prosjektets mål:
I prosjektet ønsket vi å etablere meto-
der for kartlegging. Edinburgh Post-
natal Depression Scale (EPDS) ble
brukt som kartleggingsverktøy og
supplement til en klinisk samtale. Vi
etablerte rutiner for systematisk
anamnese med fokus på risikofakto-
rer for psykiske reaksjoner ved første
kontakt i svangerskapet og ved hjem-
mebesøk etter fødsel. Ages and Stages
Questionnaires ( ASQ) ble benyttet
ved 12 måneders alder.

Vi skulle ta i bruk nye arbeidsmeto-
der for oppfølging av kvinner med
depresjon i svangerskapet eller etter
fødsel. Det ble innført systematiske
oppfølgingssamtaler til familier der
det ut ifra kartlegging ble avdekket
behov for støttesamtaler. Veiledning
om hvordan man gjennomfører støt-
tesamtaler ble gitt til helsesøstere og
jordmødre.
Det var viktig å øke kunnskap om
kvinners reaksjoner i forbindelse med
svangerskap og fødsel. Det ble gjort
ved å gjennomføre opplæringspro-
gram fra R-Bup, basert på konferan-
ser og intern opplæring.

Et annet tiltak var å etablere samar-
beid mellom berørte instanser, slik at
kvinnene ble sikret rask og effektiv
hjelp. Dette innebar nært samarbeid

mellom jordmødre, helsesøstere, hel-
sestasjonslege og psykolog i Forebyg-
gende team. Videre ville vi styrke
samarbeidet mellom helsestasjon,
fastlege, fødeavdeling, DPS og BUP.

Erfaringer med EPDS:
Det blir gitt tilbud om EPDS kartleg-
gingssamtale i 24. uke av svangerska-
pet og 8 uker etter fødsel. I tillegg de-
les det ut skriftlig informasjon i for-
bindelse med første besøk hos jord-
mor og ved hjemmebe-
søk/nyfødtsamtale. De fleste takker ja
til tilbudet. Vår erfaring er at det ikke
alltid er hvordan man skårer på EPDS
som er avgjørende for om det er nød-
vendig med oppfølging, men heller
hva som kommer fram i samtalen.
Vi har veiledning av psykolog ca. hver
annen uke, hvor vi drøfter gjennom-
føring av kartleggingssamtalen og
eventuell videre oppfølging, og dette
ser vi som svært nyttig og nødven-
dig.

Vi har kartlagt over 100 mødre, og av
disse har over 10% fått oppfølging av
helsesøster eller psykolog. Det er
svært verdifullt å ha psykolog tilknyt-
tet helsestasjon. Få samtaler med
psykolog har hatt god effekt.

Erfaringer med ASQ:
Vi har valgt å bruke ASQ rutinemes-
sig i forbindelse med ettårskontakten,
men verktøyet brukes også ofte mål-
rettet ved andre alderstrinn. Denne
arbeidsmetoden oppleves svært hen-
siktsmessig og gir oss god oversikt
over barnets utviklingsområder. For-
eldrene kan enkelt se hva de eventuelt
kan jobbe med, og hvorfor det kan
være behov for videre henvisning.

I forhold til en del barn med emosjo-
nelle og/eller adferdsproblemer, synes
vi ikke at dette kommer tydelig fram
med ASQ. Derfor ønsker vi å begynne
å benytte ASQ SE, som vi ser fanger
opp dette bedre. Ved bruk av disse
verktøyene opplever vi mer presise
henvisninger til andre instanser.

Til slutt vil vi poengtere at i et slikt
prosjekt krever god forankring i le-

14

Helsesostre_110:Mal_Helsesøstre  08-02-10  08:33  Side 14



delsen, fast struktur og klarhet i an-
svarsforhold. Det har også vært viktig
med kompetanseheving og god tid til
implementering av ny metodikk. Si-
den vi ved tidlig innsats avdekker
mer, er det viktig med forutsigbare
rammer i tiltakskjeden.

Tverrfaglig samarbeid i Ha-
mar kommune pr. i dag:
Helsestasjonen er organisert i en
Barn- og familieavdeling sammen
med PPT, barnevern, ungdomskon-
takten, avlastning/støttekontakt for
funksjonshemmede og forebyggende
team (psykolog, helsesøs-
ter/familieterapeut, spesialpedagog,
barnevernspedagog og Home-start fa-
miliekontakten).

Vi har et organisert samarbeid
gjennom småbarnsteam (0 - 5 år) og
barneteam (6 - 12 år). Teamene be-
står av representanter fra PPT, barne-
vern, helsestasjon og psykolog i Fore-
byggende team, og har faste møter
annenhver uke. Psykolog fra BUP del-
tar også i småbarnsteamet en gang i

måneden. Her kan alle aktører melde
problemstillinger anonymt eller med
samtykke. Teamene gir råd, veiled-
ning og hjelp til henvisning til rette
instans.

Jordmortjenesten er samlokalisert
med helsestasjonen, og helsesøster og
jordmor har et tett og godt samar-
beid. Ca. 80% av de gravide i kom-
munen følges opp av jordmor.

Vi har også et strukturert samarbeid
med de kommunale barnehagene i
kommunen. Hver helsesøster har an-
svar for sine barnehager og har møter
med de minimum en gang i halvåret.
Her drøftes problemstillinger rundt
barn i barnehagen og aktuelle temaer.

Sammen har vi utarbeidet et kartleg-
gingsskjema for 2-åringer, som benyt-
tes i alle barnehager. Tema er språk,
motorikk og samspill mellom barn,
personalet og foreldre i bringe- og
hentesituasjoner. Vi har også samar-
beidet om innholdet i foreldresamta-
len, som barnehagene utfører. Temaer

som behandles er blant annet sam-
spill, helsetilstand, søvn og kost-
hold/tenner. I utarbeidelse av kartleg-
gingsverktøy har vi også samarbeidet
med logoped og fysioterapeut.

Etter at kartleggingsskjemaet er fylt ut
av pedagogisk leder, og hun har hatt
samtale med foreldrene, sendes skje-
maet til barnets faste helsesøster. Hun
leser gjennom og registrerer opplys-
ningene i barnets journal.

Barnet blir etter vi har mottatt kart-
leggingen innkalt til helsestasjonen.
På denne måten har vi et bredere ut-
gangspunkt for å vurdere barnets ut-
vikling. Vi har også hatt felles fagda-
ger med barnehagene for å øke kom-
petansen rundt observasjon av barn.
Felles fokus er å gi tidlig hjelp og støt-
te til barn og foreldre.

Vi har mottatt tilbakemeldinger fra
barnehagene som viser at både perso-
nalet og foreldrene er meget fornøyde
med ordningen.

TIDLIG INTERVENSJON
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Nina Sanner, psykolog, BUP Hamar
–––––––––––––––––––––––––––––––––

BUP Hamar har siden 2006 arbeidet
med oppbyggingen av et eget sped- og
småbarnsteam som skal gi tilbud til
barn mellom 0-6 år i de tre kommune-
ne i vårt distrikt: Hamar, Ringsaker og
Stange. Teamet består for tiden av assi-
stenlege, barnevernpedagog som arbei-
der med miljøterapi og Marte meo, kli-
nisk pedagog som også er PMTO-tera-
peut, to psykologspesialister og spesial-
pedagog. Det har også blitt etablert et
nettverk innen Sykehuset Innlandet der
alle som jobber med sped- og småbarn
i Hedmark og Opplands BUP-er deltar.

Små barn har krav på rask hjelp. Sær-
skilte tiltak for forebygging og direkte
bistand til sped- og småbarn og deres
foreldre er et spesielt prioritert område
for oss, og vi samarbeider tett med hel-
sestasjonene for å få dette til. Samar-
beidet har antatt ulike former, men et
av de mest vellykkede prosjektene så
langt har vært vårt samarbeid med Ha-
mar kommune.

Familier søker hjelp av mange ulike
grunner, noen ukompliserte, andre al-
vorlige og omfattende. Det kan være at
de strever i betydelig grad med rutiner
knyttet til mat eller legging. Noen synes
det er vanskelig å få til grensesetting el-
ler et godt samspill. Kanskje har barnet
forsinket utvikling på ett eller flere om-
råder. Kanskje står familien oppe i en
krise – eller har nylig vært igjennom en
tung tid.

Helsestasjonene er en hovedarena med
hensyn til å fange opp barnefamilier
med behov for særskilt bistand, for hit
kommer nesten alle. Men utfordringen
blir likevel å ha tilnærmingsformer og
metoder som er gode nok til å fange
opp målgruppen: Ikke for mange, ikke
for få. Fra nasjonalt hold har man sti-
pulert at ca. 5 prosent av alle barn har
rett til psykisk helsehjelp fra BUP. Men

i møte med den enkelte familie, blir
slik statistikk nødvendigvis mindre vik-
tig. Tiltakene iverksettes alltid i samar-
beid med foreldrene. Tilbudet forsøkes
”skreddersydd”, og kan både foregå på
poliklinikken, hjemme og/eller i barne-
hagen. I noen saker kan kortvarig kon-
takt med BUP være nok. Andre famili-
er har behov for oppfølging over lengre
tid. Det som er viktig er å få til et godt
samarbeid tilpasset familiens behov. Så
hvordan skulle vi få til det?

Hamar kommune hadde i flere år sat-
set på tidlig intervensjon og kompetan-
seoppbygging, så for oss ble det å kom-
me til dekket bord. Hamar helsestasjon
fikk en pott på 6 timer i måneden som
de kunne disponere. Etter noen drøf-
tingsrunder og utprøving av modeller,
landet vi på følgende løsning: Delta-
kelse i tverrfaglig konsultasjonsteam,
direkte konsultasjoner, veilednings-
gruppe, konsultasjon i enkeltsaker og
felles kurs.

Kommunen hadde allerede etablert et
tverrfaglig konsultasjonsteam der de
ulike instansene som barnevern, PPT,
helsestasjon osv. møttes hver 14. dag.
BUP ble nå med 1 gang i måneden.
Vanligste problemstillinger så langt har
vært saker man lurer på om bør henvi-
ses til BUP – og ofte skal de det. Slike

drøftinger har den fordel at man da
allerede før henvisning kan ha gjort av-
taler med andre instanser om delopp-
drag i saken. Både hjelpeapparatet og
familiene spares dermed for unødige
møter. Deltakelse i disse møtene synes
også å ha hatt den effekt at terskelen
for å ta kontakt på telefon for å drøfte
saker man er usikker på er blitt lavere.

Selv om helsestasjonen synes at en fa-
milie bør henvises, så kan det være at
familien trenger informasjon og tid til
å tenke seg om. Andre ganger kan det
være usikkert om saken like godt kan
løses på kommunalt nivå som i spesia-
listhelsetjenesten. Da kan direkte kon-
sultasjoner, der helsesøster og BUP
snakker med familien sammen, være
løsningen. Da kan helsesøster ta kon-
takt med oss og invitere oss med til en
timeavtale på helsestasjonen. Ønsker
familien videre hjelp, må vi ha en hen-
visning – men det er ikke noe krav om
at barnet må være født. De gravide
med multirisikobakgrunn lurer vi fort-
satt på hvor er, og fortsatt får vi få barn
under 1 år, men denne samarbeidsfor-
men har ledet til at Hamar nå setter
1–3 familier i måneden i kontakt med
oss. Det er bra!

Når det gjelder kurs og veiledning, så
har vi hatt et samarbeid om implemen-
tering av ASQ og EPDS. Dette er nye
instrumenter i Norge, så nå gjelder det
å samle erfaringer. Samarbeid mellom
helsestasjoner og psykisk helsevern er
for øvrig i seg selv erfaringsbasert ut-
viklingsarbeid. Vi har hatt den fordelen
at vi ikke er bundet av noen avgrenset
pott forskningsmidler, eller begrenset
prosjektperiode. Vi har valgt å forsøke
å finne muligheter for utvikling som
lar seg innlemme i den ellers travle
hverdagen. Av og til må man velge: Må
man utsette nytenkning fordi man har
for mye å gjøre, eller skal man tenke
nytt fordi man har mye å gjøre? Det
siste alternativet kan kaste av seg ras-
kere enn man skulle tro.

SMÅ BARN – TIDLIG HJELP
SPED- OG SMÅBARNSTEAMET VED BUP HAMAR OG SAMARBEIDET

MED HAMAR HELSESTASJON

Nina Sanner.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Elin Ødegård, gruppeleder og helse-
søster i Løten kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Carolyn Webster-Strattons De
utrolige årene (DUÅ) er en fore-
byggings- og behandlingstilnær-
ming for barn med atferdspro-
blemer i alderen 0 til 12 år. De
utrolige årene består av ulike
programmer rettet mot foreldre,
barn og personale i barnehage
og skole/sfo. De utrolige årenes
programmer bygger på bred
internasjonal og evidensbasert
forskning og kan vise til strenge
dokumentasjonskrav for effekt.
De utrolige årene er av Helsedi-
rektoratet anbefalt som tilnær-
ming ved forebygging og be-
handling av barn og unge med
atferdsproblemer.
(www. deutroligearene.no)

Oppstart av De utrolige årene
i Løten kommune
Helse- og familietjenesten i Løten
kommune valgte å satse på foreldre-
programmet De utrolige årene –
Basic – for foreldre til barn i alderen
3–8 år, våren 2006. Det var ønske fra
bl.a. helsesøstrene om å gi et tilbud til
foreldrene som oppsøkte helsestasjo-
nen for veiledning i forhold til barn
med atferdsvansker eller var i fare for
å utvikle dette. Å arbeide systematisk
og gi oppfølging over tid, syntes nød-
vendig for å oppnå resultater. Det ble
søkt om implementering av De utro-
lige årene i Løten kommune, og sam-
arbeidet med organisasjonen De Ut-
rolige årene ved RBUP Nord og
RBUP Midt-Norge ble etablert.

Regionsenter for barn og unges psykiske
helse, RBUP Nord, ved Universitetet i
Tromsø og Regionsenteret for barn og

unges psykiske helse, RBUP Midt-Nor-
ge, ved Norges Teknisk-Naturviten-
skaplige Universitet har stått ansvarlig
for å importere, fornorske og etablere
De utrolige årene i Norge. De utrolige
årenes kontor ved RBUP Nord i Trom-
sø er i dag ansvarlig for implemente-
ring og drift av De utrolige årene i
Norge.
(www.deutroligearene.no)

Programmet ble presentert for alle
samarbeidspartnere i kommunen
(ansatte i barnehage og skole, PPT,
barneverntjeneste, helsestasjon), og i
etterkant av dette ble det arrangert en
tre dagers work-shop for de som var
interessert i grundigere innføring i
programmet og/ eller skulle bli grup-
peledere.

I Løten fikk familiekonsulent Marit
Trætteberg og helsesøster Elin Øde-
gård starte sin første gruppe høsten
2006. Ved utgangen av 2009 er 6 for-
eldrekurs avholdt, gruppelederne har
hatt 53 foreldre (eller andre med nær

tilknytning til barnet) som har
gjennomført programmet.– Gruppe-
lederne Marit Trætteberg og Elin
Ødegård fikk i høst møte Carolyn
Webster-Stratton da De utrolige årene
feiret sitt 10 års jubileum i Norge. I
tilknytning til dette jubileet ble det
arrangert opplæring i foreldrekurs for
foreldre til aldersgruppen 6–12 år, og
gruppelederne fikk delta i dette.

Tidlig intervensjon ved at-
ferdsproblem
Å tilby foreldreprogrammet De utro-
lige årene gjør at familiene kan få
hjelp tidlig etter at atferdsvansker hos
barnet er avdekket. I Løten har godt
samarbeid med helsesøstrene og bar-
neverntjenesten, samt kunnskap om
programmet på ulike arenaer i kom-
munen, gjort at gruppelederne kom-
mer raskt i kontakt med de aktuelle
familiene.
Helse- og familietjenesten i Løten har
sterkt fokus på og ønske om tidlig
intervenering i sitt forebyggende ar-
beid. Det er i dag lite kunnskap om
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Å BRUKE FORELDREPROGRAMMET «DE
UTROLIGE ÅRENE» I TIDLIG INTERVENSJON

Gruppeleder Marit Trætteberg og Elin Ødegård.
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små barn (under 3 år) og psykisk
helse. Et riktig fokus synes å være å
øke foreldreferdigheter. I Løten har vi
flere tilbud til foreldrene til de aller
yngste barna, bl.a. Marte Meo veiled-
ning og barselgrupper med fokus på
samspill.

Foreldreprogrammet De utrolige
årene – Basic – har vært tilbud til
gruppen av barn i alderen 3–8 år. Nå
er programmet under endring, og
foreldre skal få tilbud om kurs fra
barnet er 0–3 år. Dette vil i fremtiden
gi mulighet for å hjelpe foreldre og
barn tidligere.

Presentasjon av « De utrolige
årene» (nye program):
Programmet skal fornyes og foreldre-
programmet Basic slik vi kjenner det,
fases ut.
Det erstattes av
• Baby- og småbarnsprogrammet
(0–3 år) fra 01.09.10

• Førskolealderprogrammet (3–6 år)
fra 01.01.11

• Skolealderprogrammet (6–12 år)
fra 01.01.10.

Programmene brukes både i forebyg-
gingsøyemed og som behandling i
spesialisthelsetjenesten.
Som ledd i tidlig intervenering og
forebygging er foreldreprogrammene
baby og småbarnsprogrammet, før-
skolealderprogrammet og skolealder-
programmet aktuelt å bruke. Noen
kommuner har valgt å starte Dino-
saurskolen i smågrupper parallelt
med foreldregruppene. Der deltar
barn med adferdsproblematikk i

gruppe med egne ledere, og program-
met i Dinosaurusskolen følger de
samme tema som foreldrenes pro-
gram på foreldrekurset.

Presentasjon av hvordan vi
bruker De utrolige årene –
Basic – i Løten
Vi bruker 12 kvelder, hver samling på
2 ½ time, for å gjennomgå program-
met med foreldrene. Foreldregrup-
pene består av foreldre til 6–7 barn i
aldersgruppen 3–8 år. I de fleste grup-
pene har det deltatt 10–13 foreldre. Vi
har ukentlige treff og har etterhvert
funnet et egnet kurssted med AV-ut-
styr, kjøkkentilgang og nok plass til
bl.a. rollespill.
Samlingene ledes alltid av to gruppe-
ledere. I Løten er det familiekonsulent
og helsesøster som har ledet grup-
pene. Gruppelederne har ulike roller i
samlingene, hvor en har fokus på det
innholdsmessige og den andre har fo-
kus på prosesser som utspiller seg i
foreldregruppen. Gruppelederne skal
beherske begge roller.

Den følgende beskrivelsen av pro-
grammet og innholdet er tidligere be-
skrevet i Helsesøstre nr. 3-2006:

Programmet er i høy grad strukturert
og følger en manual for gjennomføring
av de enkelte møtene. Teorigrunnlaget
for programmet er tuftet på atferdsa-
nalyse, sosial læringsteori, utviklings-
psykologi og kunnskap om gruppepro-
sesser.

Innhold i møtene:
I hvert møte får foreldrene se korte vi-
deovignetter som viser samhandling
mellom foreldre og barn. Med ut
gangspunkt i disse utleder gruppeleder-
ne gjennom diskusjon og samtale med
deltakerne prinsipper for læring av god
atferd, og for endring av dårlig. Pro-
grammet inneholder mye konkret innø-
velse av foreldreferdigheter i form av
konkrete øvelser.

Temaene som gjennomgås er blant an-
net lek, ros og belønning, å gi klare be-
skjeder, grensesetting, håndtering av
negativ atferd, og problemløsing. Disse
temaene følger en fast progresjon
gjennom programmet. Under denne
progressjonen legges det opp til at forel-
drene arbeide med å styrke positiv
samhandling og relasjon til barnet i
første del av programmet. Det ansees
som svært viktig at det er etablert en
positiv relasjon mellom den voksne og
barnet, før en benytter strategier som er
grensesettende og rettet mot å gi konse-
kvenser av negativ adferd.

Mellom hvert av de 12 møtene blir det
gitt hjemmelekser i form av lesing av
kapitler i boken ”De utrolige årene” av
Carolyn Webster Stratton. I tillegg skal
foreldrene utføre konkrete ”øvelser” el-
ler praktisere de konsistente væremå-
tene som blir gjennomgått på samling-
ene i forhold til sine barn. Det blir la-
get individuelle arbeidsmål for hvert
barn som settes fra gang til gang og i
takt med progresjonen i programmet.
Det vil si at de prinsipper og temaer
som blir gjennomgått på samlingene i
størst mulig grad blir ”skreddersydd”
det enkelte barn.

Foreldrenes erfaringer av hjemmearbei-
det blir tatt opp i påfølgende samling.
Det blir da fokusert på faktorer som
har fordret suksess, samt problemløse
de hindringer som har oppstått i løpet
av uken. Det blir i stor grad vektlagt at
foreldre har mulighet til å praktisere
sentrale prinsipper mellom samlingene.
Tanken bak dette er at man ikke kan
bli en god svømmer av å lese bøker om
svømming. De beste resultatene får
man av konkret øvelse og trening.For nærmere informsjon om innholdet i de ulike programmene anbefales å lese på

www. deutroligearene.no
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Mellom samlingene vil gruppelederne
ta telefonisk kontakt med foreldre. En
vil via denne kontakten diskutere even-
tuelle justeringer av den praktiseringen
foreldrene øver på.
(Ref. Brunborg, 2006)

Foreldrene fyller ut adferdsregistre-
ringsskjema ECBI (Eyberg Child Be-
havior Inventory) før og etter kurset.
De evaluerer også hver samling og
kurset i sin helhet.
Siden oppstart høsten 2006, har grup-
pelederne i Løten mottatt veiledning
med mentor fra organisasjonen De
utrolige årene. Denne veiledningen er
ytterst verdifull da innlæringen av
programmet skjer underveis i proses-
sen som man er gruppeleder. I tillegg
står man som gruppeleder ofte over-
for nye og utfordrenede spørsmålstil-
linger. Når mentor gjennom å se fil-
mer fra gruppemøtene (alle samling-
ene filmes for veiledning), ser at man
behersker rollen som gruppeleder og
er «tro» mot programmet, kan man
søke om å bli sertifisert som gruppe-
leder.

Erfaringer med foreldrepro-
grammet De utrolige årene –
Basic – i Løten
Da programmet er oppbygd slik at at-
ferdsendring måles (ECBI av barnet
før og etter kurs), samt at foreldrene
gir skriftlige evalueringer, er det i seg
selv gode parametre for å evaluere ef-
fekt. Alle disse data deles med R.BUP
Nord, som samler data kontinuerlig
for å bruke i studier.
Som gruppeleder i Løten er det en
glede å erfare at vi har resultater som
samsvarer med funn fra «De utrolige
årene, – den norske behandlingsstudi-
en» som May Britt Drugli, førsteama-
nuensis R.BUP Midt Norge, presen-
terte ved Jubileumskonferansen i sep-
tember 2009:
Endring hos foreldre:
• Mindre bruk av negative og inkon-
sekvente oppdragelsesstrategier

• Større bruk av positive oppdragel-
sesstrategier

• Redusert foreldrestress
• Meget høy brukerfornøydhet

I studien hadde alle barna atferdsdi-

agnose før behandling. Umiddelbart
etter behandling og etter ett år hadde
ca to tredjedeler av barna ikke lenger
alvorlige atferdsvansker. Det ser også
ut til at disse resultatene holder seg
etter 5–6 år.
(Ref. Drugli, M., Mørch, W. 2008)

Erfaringer som gruppeledere i forel-
dreprogrammet De utrolige årene er
utelukkende positive. Det oppleves
trygt å arbeide med dette program-
met, – vi blir tydeligere fagpersoner
fordi vi vet vi tilbyr foreldrene noe
som virker!

Kilder:
Brunborg, Bjørn; De Utrolige årene,- Erfa-

ringer fra BUP Nordhordland, Helsesøstre
nr 3, 2006

Drugli,M.,Mørch,W; Behandling som virker.
Dagbladet.no 2008.

Larson,B.,Fossum,S.,Clifford,G.,Drugli,M.,Ha
ndegard,B.,Mørch,W; Treatment of oppo-
sitional defiant and conduct problems in
young Norwegian children: result of a
randomized controlled trial 2008.
www.incredibleyears.com.

Webster-Stratton, Carolyne; De Utrolige
Årene, – en forelderveileder. Gyldendal
2007.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Eva Eidem, Helsesøster/Koordinator
Home Start Familiekontakten Hamar
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Home Start Familiekontakten (HSF)
er et familiestøtteprogram som sup-
plerer det offentlige hjelpeapparatet.
Tilbudet retter seg mot småbarnsfa-
milier med minst ett barn under sko-
lealder. Home Start tilbyr et pusterom
for foreldrene, er med på å forebygge
kriser og gir foreldrene bekreftelse på
egen styrke og kompetanse. Hjelpen
tilbys i form av regelmessig kontakt
og utføres av frivillige (familiekontak-
ter) i familiens eget hjem. Ideen er at
familiene skal få hjelp fra en likever-
dig person som selv har foreldreerfa-
ring eller erfaring fra arbeid med
barn. Home Start er organisert i Ha-
mar kommunes Barn- og familie-av-
deling, hvor jeg er ansatt som koordi-
nator i 50 % stilling for å adminis-
trere og ivareta dette tilbudet.

Hva gjør Home Start til en
interessant metode?
Home Start baserer seg på menneske-
lige kvalifikasjoner snarere enn faglige
kvalifikasjoner. Fokus rettes mot å
identifisere ressurser, styrke og kom-
petanse i foreldrerollen. Oppmerk-
somheten rettes mot muligheter og
troen på at mennesket har iboende
krefter som kan styrkes og gis utvik-
lingsmuligheter.

I løpet av 2008 fikk 20 familier hjelp
fra Home Start. Disse familiene har
tilsammen 36 barn. I inneværende år
pr. november 2009 har 19 familier
med tilsammen 35 barn fått hjelp og
støtte fra HSF Hamar.

Familiene som får hjelp er sårbare på
ulike måter. Felles for dem er at de

har det vanskelig og kan kategoriseres
innenfor følgende:
• Psykiske problemer og belastninger
• Fysisk sykdom hos barn eller voksne
• Samlivsbrudd
• Flerbarnsfødsler
• Manglende avlastning og støtte
• Manglende nettverk / isolasjon

Familiene som får støtte fra HSF Ha-
mar er mangfoldige; kjernefamilien,
enforelderfamilien og/eller minori-
tetsfamilien. De fleste familiene så
langt er norske, ca. 1/3 er flerkulturel-
le småbarnsfamilier.

Home Start er en internasjonal orga-
nisasjon og er etablert i 19 ulike land.
Norge har i dag 28 avdelinger, hvorav
Hamar foreløpig er den eneste avde-
lingen i Hedmark fylke. HSF Hamar
ble opprettet i 2007 – som følge av
”Opptrappingsplanen Psykisk Helse”.

Hvem er de frivillige?
De frivillige er gode medmennesker
og rollemodeller som har tid og over-
skudd til å gjøre en innsats i en små-

barnsfamilie. 15 familiekontakter er
så langt rekruttert i Hamar. De har
alle gjennomgått et 30 timers forbere-
delseskurs, får oppfølging og regel-
messig veiledning ved koordinator,
både individuelt og i gruppe. Temaer
på kurset er; ”Den frivilliges rolle /
Verdier og holdninger/ Familieliv /
Kommunikasjon / Taushetsplikt /
Hjemmebesøket / Det offentlige hjel-
peapparatet”. Familiekontaktene må
være aktivt lyttende og forutsigbare,
og de skal representere både en trygg-
het og en kontinuitet for familien.
Det er viktig at koplingen mellom fa-
milie og frivillig blir grundig vurdert
av koordinator ut fra begge parters
interesser og ressurser. Å bety en ”po-
sitiv forskjell” i andres liv, gir mening
hos den frivillige. Som koordinator
kan jeg hjelpe den frivillige til å se be-
tydningen av hjelpen de gir.

Ei ressursgruppe er etablert rundt
HSF Hamar. Gruppen består av ledere
i Barn- og familieavdelingen, leder av
Hamar Frivilligsentral, en politiker og
en representant for familiekontak-
tene. Ressursgruppens mandat er føl-
gende:
• Sørge for utvikling av HSF Hamar
• Godkjenne årsrapport og handlings-
plan og bli forelagt budsjett
• Dersom konflikter oppstår, bringe
disse inn for HSF Norge og driftsan-
svarlig
• Forpliktende samarbeid med Barn
og familieavdelingen for å ivareta de
prinsipper og metoder Home Start
International har utarbeidet
• Er frivillig arbeid virksomt og nyt-
tig?

Mye tyder på at det ikke er selve me-
toden eller yrkesprofesjonen som er
avgjørende for om profesjonell hjelp
virker, men heller relasjonen mellom
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HOME START FAMILIEKONTAKTEN –
DOBBEL LYKKE – DOBBEL NYTTE?

Eva Eidem.
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terapeut og klient. Denne viten be-
krefter også at hjelp fra en ufaglært
familiekontakt kan være både nyttig
og virksom! Hjelpebehovene i sped-
og småbarnsfamilier handler ofte om
å trenge et medmenneske som lytter,
støtter og oppmuntrer! Menneskets
behov for å bli sett, hørt og bekreftet
gir grunnlaget for trivsel og vekst.
Mange sped- og småbarnsfamilier
kan nettopp trenge omsorg og opp-
merksomhet i en fase i livet som kan
være svært utfordrende. En familie-
kontakt tilbringer mye tid sammen
med familien, 2–4 timer hver uke.
Oppdraget varer fra ca 4 mnd og opp
til ca 1 år, – noe som gir muligheter
for å utvikle gode relasjoner.

Oppsummerende kommentarer:
Home Start Familiekontakten som
metode er basert på frivillig innsats,
og hjelpen gies med utgangspunkt i
familiens definerte behov. Program-
met har en enkel og ubyråkratisk av-
klaring av familiens behov, som kart-
legges ved koordinators hjemmebesøk
og samtale med familien. Den frivilli-
ge hjelpen har en annen kvalitet og et
annet innhold enn offentlig bistand.
Likeverdigheten mellom familie og
den frivillige står sentralt, og familien
mottar verdifull støtte i en vanskelig
fase i livet, både praktisk og følelses-
messig.

Denne tjenesten representerer et vik-

tig forebyggende og helsefremmende
tiltak. Etter etableringen av Home
Start i Hamar kommune år 2007, har

tilsammen 15 frivillige familiekontak-
ter imøtekommet behov for støtte og
avlastning i ca. 45 familier med til
sammen ca. 80 sped- og småbarn.
Forespørsel om hjelp på vegne av fa-
miliene kommer i all hovedsak fra
helsesøster, i tillegg til at familien selv
etter hvert tar kontakt med meg som
koordinator. Andre samarbeidende
instanser som bl.a. barnevern og bar-
nehage tar også kontakt på vegne av
familiene. Dette er et eksempel på til-
tak som er lett tilgjengelig. Videre er
det uten tvil et kostnadsbesparende
og forebyggende tiltak på lavterskelni-
vå, og det kan neppe være tvil om at
tidlig hjelp til sårbare sped- og små-
barnsfamilier både er lønnsomt og
nyttig for det enkelte barn og familie
som helhet!

Kilde: www.home-start-norge.no
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Edel Helseth med tvillingene Magnus og Maria.

Edel familiekontakt, mor Doina og Eva koordinator.

Man skal ikke være så redd for å gå til lege. Han skader bare
folk hvis han absolutt må. LEA, 7 år

Jeg tror det blir morsomt å jobbe. Da slipper man å gå på veg-
gen. Og man kan betale for seg selv når man skal på kino. Man
kan betale for klær og leker og unødvendige ting som man ikke
har råd til og som voksne synes er dumme, men som er helt
nødvendige. HALVOR, 8 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over Gud og Hermann», Frifant forlag.
Gjengitt med tillatelse.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Bodil Ruud, helsesøster
Bodil.Ruud@trondheim.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Rådmannen inviterte i novem-
ber 2008 Barne- og familietje-
nesten (BFT) i de fire bydelene
og barnehagene til deltakelse i
utviklingsarbeidet: ”Tidlig inn-
sats gjennom samhandling hel-
sestasjon/barnehage”.
Trondheim kommune ønsker
både å finne styrker og avdekke
vansker hos barn på et tidlig
tidspunkt for å sette inn riktig
tiltak. I Trondheim går 97 % av
4-åringene i barnehage. Barne-
hagene og BFT har felles opp-
gaver innenfor det helsesfrem-
mende og forebyggende arbei-
det. For å lykkes med ”tidlig
innsats” ser vi behovet for å ut-
vikle et tettere samarbeid med
barnehagene. Sammen med
barnehagerepresentanter utvik-
let vi en pilot.

Østbyen bydel, Trondheim
Barne- og familietjenesten Østbyen
tiltak (BFTØT) har ca. 43 000 inn-
byggere og ca. 670 fødsler pr år. Byde-
len har tre helsestasjoner. Antall bar-
nehager i bydelen er ca. 70 fordelt på
store og små enheter, det er kommu-
nale-, private- og familiebarnehager i
Østbyen bydel.

BFT er en tverrfaglig tjeneste som
ivaretar helsestasjons-, skolehelse-,
pedagogisk-psykologisk tjeneste og
forebyggende barnevernstjenester.
Målsettingen med en slik organise-
ring er å gi et helhetlig og sammen-
hengende tjenestetilbud for barn og
unge.

Både BFTØT og barnehagene er orga-
nisert under kommunaldirektør for
oppvekst og utdanning.

Målsettingen med utviklings-
arbeidet
Bred innsats skal gi barn og familier
mulighet for tidlig og målrettet hjelp
og støtte. Helseundersøkelsen danner
grunnlaget for dette. Helseundersø-
kelsen for 4 åringene skal screene og
dekke mange aspekter ved 4 åringens
utvikling. For å unngå dobbelt arbeid
og utnytte fagkompetansen ved helse-
stasjonen og barnehagen, så vi på
oppgave fordelingen.
Vi diskuterte vår forståelse om tema
som kosthold, språk, psykisk helse,
aktivitet, døgnrytme, lek og samspill.
Vi kom frem til en samarbeidsmodell
som vi beskriver i denne artikkelen.

Krav til utviklingsarbeidet
Helsestasjonenes arbeid følger veile-
deren fra Sosial-og helsedirektoratet
(Veileder til forskrift av 3. april 2003

nr. 450) om kommunens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten.
Veilederen stiller krav i forhold til
internkontroll (dokumentasjon og
sikring av rutiner), kvalitetsarbeid,
journalføring og taushetsplikt.
I vår pilot gikk vi gjennom dokumen-
tasjon og sikring av rutinene. I møtet
med barn og familie la vi vekt på å
tilrettelegge for involvering av foresat-
te og å gi rom for deres innflytelse i
konsultasjonen. Vi ivaretok kravene
til kvalitet i metoder. Verktøy som vi
utviklet følger veilederens anbefaling-
er i forhold til helseundersøkelser og
tverrfaglig samarbeid. Utkast til ”Na-
sjonale faglige retningslinjer for
veiing og måling i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten” som er ute til hø-
ring, tok vi også med i piloten.

Piloten blir til
Vår leder i BFTØT, Mari Ann Kors-
sjøen, inviterte barnehagene i bydelen
med på utviklingsarbeidet. Svært

4-ÅRS KONSULTASJON
– BARNEHAGEN SOM SAMARBEIDSPARTNER

Utviklingsarbeid i Trondheim, Østbyen bydel

I vår piloten syklet helsesøster rundt med "plastnett og ryggsekk" Bodil Ruud.
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mange av de fremmøtte var positive
til samarbeidet.

En arbeidsgruppe ble opprettet med
representanter fra 8 barnehager og fra
BFTØT. Sammensetningen var repre-
sentativ for bydelen innenfor områ-
der som geografi, enhetenes størrelse
og sammensetning av barnegruppene.
Fra BFTØT deltok psykolog, sekretær
og 3 helsesøstre. Gruppen ble ledet av
helsesøster Bodil Ruud.

I planleggingsperioden januar–mars i
2009 ble det avholdt flere møter. De
ble brukt til å drøfte oss frem til et
felles utgangspunkt for utviklingsar-
beidet. Det innebar drøfting og for-
ståelse av målsettingen, hvor konsul-
tasjonen skulle foregå, operasjonalise-
ring av kravene i ”Veilederen” og hva
en foreldresamtale i barnehagen skul-
le inneholde. Videre jobbet vi med å
utvikle verktøyene og å forbedre
gjennomføringen rent praktisk.

Gjennomføring av piloten
våren 2009
Vi valgte de barnehagene som var re-
presentert i arbeidsgruppa og som

hadde deltatt i prosessen. Vi valgte
barn som fylte 4 år i perioden
01.04.09–30.06.09. Barn som fylte 4
år i den aktuelle periode og som ikke
gikk i barnehage, ble innkalt som
vanlig til helsestasjonene.
Alle foresatte som ble spurt takket ja
til å delta. Til sammen deltok 38 barn,
representert ved 6 ulike barnehager,
som inkluderte 16 pedagoger og 3
helsesøstre fra alle 3 helsestasjonene i
bydelen.

Utvikling av nye verktøy
Det ble tidlig klart at nye kartleg-
gingsverktøy var nødvendig. Vi skulle
ivareta føringer i ”Veilederen”, samt at
helseundersøkelsen skulle være av høy
kvalitet. Samtalen med foresatte i bar-
nehagen skulle ivaretas, og totalt sett
skulle konsultasjonen ta maksimalt 60
minutter, som er vanlig tidsbruk ved
4-årskonsultasjonen ved helsestasjo-
nen.
Planleggings- og utviklingsfasen krev-
de mye og intenst arbeid. Følgende
verktøy ble valgt.

Informasjon til foresatte
Et informasjonsbrev fra Trondheim
kommune ble sendt ut, signert av
kommunaldirektøren. Dette forklarte
hvorfor vi ønsket å prøve ut denne
piloten. I tillegg ble det sendt et invi-
tasjonsbrev med timeinnkalling til
foresatte fra helsestasjonen, hvor in-
formasjon om hvordan undersøkelsen
skulle foregå. En svarslipp for signe-
ring av samtykke til deltakelse, som
skulle returneres til helsestasjonen
som bekreftelse på deltakelse, ble lagt
ved. Brevet tydeliggjorde at de som
ikke ønsket å delta i piloten fikk til-
bud om ordinær 4-årskonsultasjon på
helsestasjonen.

Spørreskjema
Vi ønsket å utnytte at vi hadde infor-
manter som til sammen så barnet 24
timer i døgnet. Vi tok kontakt med
Tønsberg ”4-år – trygg og klar” og så
på redskapene de hadde utarbeidet og
benyttet. Videre så vi på kartleggings-
redskapene ASQ (Ages & Stages
Questionnaires) og ASQ-SE (Ages &
Stages Questionnaires: Social-Emoti-
onal) og TI – Rostad (Tidlig Inter-

vensjon, Rostad). Sluttresultatet ble et
produkt med utgangspunkt i TI – Ro-
stad, med full støtte fra Anne-Mar-
grethe Rostad, som selv deltok i ar-
beidsgruppen. Spørreskjemaet inn-
holder spørsmål om: kosthold, språk,
psykisk helse, aktivitet, døgnrytme,
lek og samspill. I introduksjonen til
skjemaet gir vi foresatte informasjon
om og begrunnelse for det omfat-
tende spørreskjemaet. Vi valgte å bru-
ke samme skjema til foresatte og til
barnehagen. Skjemaet til foresatte
inneholdt spørsmål om barnets – og
familiens helse. Disse er utelukket i
skjemaet barnehagen svarer på. I til-
legg har skjemaet for foresatte en
egen side der de kan markere tema de
særskilt ønsker å ta opp.

Oppsummeringsark til bruk under
konsultasjonen
For hvert barn skrev vi ned det som
kom frem i samtalen og i besvarelsen
av spørreskjemaet, som krevde opp-
følging. På møtet ble det bestemt
hvem som skulle gjøre det videre ar-
beidet og når eventuelle tiltak skulle
evalueres. Skjemaet ble signert av
foresatte, pedagog og helsesøster. Alle
fikk en kopi hver ved konsultasjonens
slutt.

To typer evalueringsskjema
Vi laget to evalueringsskjemaer; et til
foresatte, et til pedagog og helsesøster.

”Hjelpeark” for helsesøster
Vi hadde ikke tilgang til elektronisk
helsejournal (HsPro) i barnehagen.
Derfor lagde vi hjelpeark der helse-
søster kunne notere. Dette blir over-
flødig når helsesøster får tilgang til
”sikkert nett” ute i barnehagene og
tilgang til elektronisk helsejournal.

Informasjon til barnehagene
Alle deltakende barnehager satt med
representanter i arbeidsgruppen, og
de formidlet informasjon i sin enhet.
Når utviklingsarbeidet skal viderefø-
res vil særskilt informasjon til delta-
kende barnehager bli nødvendig.

Gjennomføring
Konsultasjonen ble totalt av en times
varighet og foregikk i barnets egen

I høst hadde helsesøster rød trille-
koffert :-) Anne Kjeldstad.

Helsesostre_110:Mal_Helsesøstre  08-02-10  08:33  Side 23



TIDLIG INNSATS/SAMARBEID

HELSESØSTRE – NR. 1-201024

barnehage. Skjemaene fra foresatte og
barnehage var ferdig utfylt og
gjennomgått av helsesøster før kon-
sultasjonen. Innholdet i konsultasjo-
nen er tredelt.

I del en av konsultasjonen er barnet,
foresatte og helsesøster sammen. Hel-
sesøster tar syns- og hørselstest, høy-
demål og vekt av barnet. Barnet følges
deretter tilbake til avdelingen.

I del to er foresatte og helsesøster
sammen. Foresatte får her bestemme
tema de ønsker å diskutere med hel-
sesøster. Helsesøster avklarer med
foresatte informasjonen fra barnets
papir- og elektroniske journal
(HsPro). Helsesøster og foresatte blir
enige om hva som kan og/eller skal
tas opp med pedagogen fra barneha-
gen. Her ønsker vi å ivareta taushets-
plikten til helsesøster i forhold til hel-
seinformasjon om barnet, som fore-
satte kanskje ikke ønsker å dele med
pedagogen i barnehagen.

I del tre er foresatte, pedagog fra bar-
nehagen og helsesøster sammen. Vi
går gjennom tema som foresatte og
barnehage ønsket å ta opp basert på
svarene i spørreskjemaet. Til slutt fyl-
ler vi ut oppsummeringsarket og la-
ger, ved behov, en ny oppfølgingssam-
tale.

Helsesøster er ansvarlig for dokumen-
tasjonen i barnets elektroniske helse-

journal (HsPro) og alle papirer legges
i barnets papirjournal. Foresatte får
tilbud om rutinemessig legetime på
helsestasjonen for 4-åringen, noe som
Østbyen praktiserer. De som takker ja
får i etterkant tildelt time fra helsesta-
sjonen.

Oppsummering
Evalueringen fra foresatte som deltok
i gjennomføringen av utviklingsarbei-
det er udelt positive. Det gjelder også
de som har eldre barn og som har
vært på 4-års konsultasjon på helse-
stasjonen tidligere og dermed kan
sammenligne konsultasjonsformene.
Vi var bekymret for at spørreskjemaet
var for omfattende, men det ble godt
mottatt. Foresatte ønsket enda flere
graderinger av svaralternativene slik
at de kunne beskrive barnet sitt enda
mer presist. En far sa: ”Dette har vi
jobbet mye med, og vi oppdaget mange
nye ting som vi aldri hadde tenkt over
– det er så bra!”. ”I tillegg er det så
praktisk å komme i barnehagen der
sønnen min er, samfunnsøkonomisk
bra!”

Alle pedagogene og helsesøstrene er
fornøyde, og anbefaler at utviklings-
arbeidet fortsetter.
Barna viser en større trygghet i kjente
omgivelser. Flere foresatte bekrefter at
”det barnet vi ser” er ”slik barnet til
vanlig er”. Det er vi voksne som var
gjester på barnets arena.

Både foresatte og helsesøster uttryk-
ker at det er lettere å diskutere flere
tema når barnet ikke er tilstede. Vi
opplever at dette er et kvalitetsmessig
godt tilbud for barn og foreldre. Vi
ivaretar pålegg i ”Veilederen” med
screeningene som er utført med kor-
rekt utstyr og etter korrekt metode.
Alle barnehagene har kjøpt inn digital
kroppsvekt. Vi hang opp høydemålere
og kontrollerte dem jfr. Utkast til Na-
sjonale faglige retningslinjer for
veiing og måling i helsestasjons-og
skolehelsetjenesten (IS 1736, 17.07.
2009). Vi kontrollmålte avstanden før
bruk av LEA-tavle (synstavle) for 4-
åringer og vi hadde med kalibrert
audiometer.

Vi ivaretar kartlegging innenfor alle
temaene som beskrives i ”Veilederen”:
bl.a. psykisk helse, sosialt nettverk,
språk (Språk 4) og egne spørsmål til
foreldrene om rusmidler, søvnvaner
og annet.

Vi fikk svært mye informasjon og et
mye bedre helhetsbilde av barnet
gjennom spørreskjemaene som ble
utfylt både av barnehagen og foresat-
te. Vi fikk informasjon om barnets
fungering i ulike situasjoner. Vi fikk
se sterke sider og områder der barnet
måtte streve, hjemme og/eller i barne-
hagen. Fokus på barnets ressurser er
viktig når en skal ta fatt på tiltak for
endringsprosesser. Formen på 4-års-
konsultasjonen gjør det mulig å foku-
sere på barnets ressurser. Triangule-
ringen mellom foresatte, barnehagen
og helsestasjonen gjør problemområ-
dene til de barna som strever tydelige.
Vi har til det fulle utnyttet informa-
sjonen aktører rundt barnet sitter
inne med for å avdekke og å gi mål-
rettede tiltak til barn som trenger eks-
tra støtte. Informasjonen om styrker
og svakheter hos barnet gir gode
tilbakemeldinger til foresatte, slik at
foresatte føler seg sett, hørt og bekref-
tet i sin foreldrerolle.

Samtalene oppleves som en dialog
mellom tre likeverdige parter med
ulik kompetanse. Foresatte, pedagog
og helsesøster kommer sammen frem
til hva som eventuelt trengs og gjøres,

Helsesøster og logoped monterer høydemåler Bodil Ruud (t.h.) og Merete Rindal.
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hvordan og av hvem. Dette samarbei-
det er svært berikende og betryg-
gende. Vi får tidlig innsats med rikti-
ge tiltak og ivaretar brukermedvirk-
ning for foresatte.

Veien videre
Vi har startet arbeidet med å utvikle
en metode som vi ser har et stort po-
tensial. De erfaringer og evalueringer
vi har gir oss gode ideer vi vil benytte
i det videre arbeidet med utvikling av
konsultasjonsformen.

I skrivende stund er vi i gang med ny
runde konsultasjoner i 21 barnehager
(13 private og 8 kommunale), alle
våre tre helsestasjoner med sekretærer
og 6 helsesøstre deltar. Det er kjempe-
spennende.

Noe av det vi jobber med nå er en ny
oppgavefordeling mellom pedagog og
helsesøster. Pedagogene i barnehagen
skal gjennomføre språkkartleggingen
”Språk 4” i forkant av konsultasjonen.
”Språk 4” var ikke med i språk scree-
ningen i piloten, denne er nå med i

kartleggings og screenings arbeid som
gjøres i barnehagen. I den forbindelse
har pedagogene i barnehagen fått en
felles 2 timers gjennomgang av ”Språk
4” ved logoped og helsesøster. I denne
nye runden skal pedagogen ha ansva-
ret for gjennomgangen av spørreskje-
maet i del 3 av konsultasjonen.

Spørreskjemaet er gjennomgått av en
bred faglig gruppe i høst og er videre-
utviklet og forbedret. Vi jobber videre
med skriftliggjøring og kvalitetssik-
ring av rutinene nå som vi utvider
antallet deltagende barnehager og
barn. For å lette arbeidet til helsesøs-
trene som har ansvaret for dokumen-
tasjonen av 4-årskonsultasjone, job-
ber vi med å lage ny metode i elektro-
nisk journal (HsPro).

Til slutt
Arbeidsgruppen har høye krav til
kvalitet på ”produktet” vi skal få til og
prøve ut, og sammen med tidsknapp-
het er det mange som ”ofret” flere ti-
mer av fritiden for å få alle detaljer på
plass til gjennomføringen av 4-års-

konsultasjonen i barnehagene. I til-
legg var det flere som ”gjorde ting de
ikke kan” blant annet dro logoped og
helsesøster rundt i barnehagene for å
montere høydemål (jfr.bilde). Gode
ideer for materielltransport ble satt ut
i live; Helsesøster tok den nyinnkjøpte
trillekofferten og trillet av gårde (jfr.
bilde).

Det er en fantastisk positiv innsats av
alle. Dette sier noe om troen arbeids-
gruppen har på at dette er noe som
vil bli bra for 4-åringen og familien.

Vi opplever et svært godt samarbeid
med barnehagene, og allerede nå re-
gistrerer vi positive ringvirkninger av
dette.

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN
VÅREN 2009 :
Ranheim barnehage (kommunal),
med Anne Buhaug, spesialpedagog.
Jakobsli barnehage (kommunal) med
Margrethe Midtsand, styrer og Thea
Rime, spesial pedagog.
Solbakken barnehage (privat) med
Anita Hermandsen, styrer.
Spannet barnehage (privat) med Tri-
ne Lund, styrer.
Weidemannsveien barnehage (kom-
munal) med Grethe Jenssen, styrer.
Lade barnehage (kommunal) med Jo-
hanna Trønnes, styrer.
Majorstuen barnehage (kommunal)
med Bente Hansen, styrer.
Bispehaugen barnehager (kommunal)
med Ingrid Strømsvik, spesialpeda-
gog.

Barne- og familie-tjenesten Østbyen,
tiltak:
Anne Kjelstad (Stindheim og Lilleby
helsestasjon), helsesøster.
Mari Woldseth (Charlottenlund hel-
sestasjon), helsesøster.
Bodil Ruud (Charlottenlund helsesta-
sjon, helsesøster. Også ansvarlig for
fremdrift av utviklingsarbeidet dele-
gert fra enhetsleder i BFTØT, Mari
Ann Korssjøen).
Elin Pedersen/Tove Skirstad (Sekre-
tær).

Trondheim kommune:
Anne Margrethe Rostad, psykolog.
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Dramatikk på himmelen. Foto: Pascal Dangmann.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Anne Kristin Wangen, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dette er et ledd i målsetting i regje-
ringens Handlingsplan for et bedre
kosthold i befolkningen (2007–2011)
Oppskrift for et sunnere kosthold:
• Andel spedbarn som fullammes ved
4 måneders alder skal økes fra 44 %
til 70 %
• Andel spedbarn som fullammes ved
6 måneders alder skal økes fra 7 %
til 20 %
• Andel spedbarn som ammes ved 12
måneders alder skal økes fra 36 % til
50 %.
Sitat Handlingsplanen:
”Helsestasjonen har en særlig viktig
rolle på grunn av den tette og tidlige
kontakten med familien, spesielt i
barnets første leveår, og har dermed
stor betydning i arbeidet for å frem-
me amming og etablere gode kostva-
ner tidlig.”

Nasjonalt kompetansesenter for
amming (NKA) har i samarbeid
med LaH utarbeidet faglige ret-
ningslinjer for ammeveiledning
ved helsestasjonene. Retnings-
linjene tar utgangspunkt i Mor-
barn-vennlige initiativ,
WHO/UNICEFs 10 trinn for vel-
lykket amming og er tilpasset
forhold i helsestasjonen. Ret-
ningslinjene består av seks
punkter som samlet utgjør en
kvalitetsstandard for ammevei-
ledning.

Faglige retningslinjer for
ammeveiledning ved helse-
stasjoner
En helsestasjon som arbeider for å
beskytte, fremme og støtte amming
skal:
1. Ha en skriftlig ammeprosedyre,

som rutinemessig formidles til alt
helsepersonell ved helsestasjonen.

2. Tilby opplæring slik at det er mulig
for personalet å følge denne prose-
dyren.

3. Bidra til å spre informasjon til gra-
vide om fordelene ved brysternæ-
ring og om hva de kan gjøre for å
få til ammingen.

4. Bidra til at det etableres en enhetlig
arbeidende tiltakskjede mellom
svangerskapsomsorgen, føde/ bar-
sel/ neonatalavdelinger og helsesta-
sjonen. Helsestasjonen bør infor-
mere om Ammehjelpen.

5. Veilede mødrene i hvordan de kan
amme, og hvordan de kan opprett-
holde melkeproduksjonen.

6. Bidra til at mødre får den hjelpen
de trenger slik at barnet kan full-
ammes i seks måneder. Etter intro-
duksjon av fast føde bør ammingen
fortsette ut det første leveåret eller
så lenge mor og barn ønsker det.

Helsestasjoner som arbeider i sam-
svar med denne kvalitetsstandarden
vil bli sertifisert som Ammekyndig
helsestasjon.

Tre helsestasjoner i Stange
kommune i Hedmark, ble tid-
lig med i pilotprosjekt for å
bli ammekyndig helsestasjon
Helsestasjonene i Stange ble god-
kjent 10.06.09.
I forbindelse med ammeproblemer
hos mødre var jeg i jevnlig kontakt
med Nasjonalt kompetansesenter for
amming.
I etterkant av dette ble vi spurt om vi
ville delta i et pilotprosjekt for å bli
ammekyndig helsestasjon. NKA øn-
sket å få med noen små helsestasjo-
ner, da det allerede var med noen sto-
re helsestasjoner i prosjektet.

Etter flere års jobbing på nyfødt in-
tensiv på Elverum, har jeg blitt svært
opptatt av amming. Jeg har nå jobbet
ti år som helsesøster, men jobber fort-
satt ekstravakter på nyfødt intensiv,
hvor det er mye ammeveiledning til
barn med spesielle behov.
Tidligere har jeg vært med som med-
arbeider i et ammeprosjekt som ble
gjennomført på intensiv for nyfødte i
Elverum i 1997. Vi så da på ammevei-
ledning og hvilke faktorer som virket
inn på ammelengde. Jeg tenkte at dis-
se erfaringene kunne være nyttige i
arbeidet med å bli ammekyndig hel-
sestasjon og håpet at vi i Stange kun-
ne bli med.

Ved forespørsel var vår leder (ledende
helsesøster) svært positiv til prosjek-
tet. Det er en forutsetning for å kun-
ne gjennomføre og få implementert
prosedyren på helsestasjonen.
Prosjektet ble så presentert for kolle-
gaer, som også var positive til å delta.
Ved å få en prosedyre som beskriver
veiledning og rutiner vedrørende am-
ming, vil det gi mer ensartet informa-
sjon og lik oppfølging til mødre og
fedre på helsestasjonene. De ansatte

ERNÆRING

HELSESØSTRE – NR. 1-201026

Anne Kristin Wangen.

AMMEKYNDIGE HELSESTASJONER
I STANGE KOMMUNE

AMMEKYNDIG HELSESTASJON, EN VIDEREFØRING AV
MOR – BARN VENNLIG INITIATIV PÅ SYKEHUSENE
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på helsestasjonen får mulighet til å
oppdatere og fornye sin kunnskap,
både teoretisk og praktisk. Dette blir
en kvalitetssikring av jobben vi gjør.

Erfaringer fra arbeidet mot
godkjenning
Det var naturlig for oss i Stange å
samarbeide om prosjektet, da våre
helsestasjoner er små (helsestasjonene
skal slås sammen i 2010).
Det ble etablert en arbeidsgruppe
som besto av en jordmor, en barne-
pleier og to helsesøstere. Gruppa re-
presenterte alle helsestasjonene i
kommunen. Jeg fikk ansvar for å lede
prosjektet og var en av helsesøstrene i
arbeidsgruppa.
Leder hadde ansvar for fremdrifts-
plan, organisering og hadde kontakt
med NKA.
Arbeidsgruppa skulle utarbeide am-
meprosedyren, stå ansvarlig for opp-
læring, og holde de andre på helsesta-
sjonene oppdatert.

Det første som ble gjort var å
gjennomgå informasjonsmateriell fra
NKA og gjøre en selvevaluering.
Vi hadde ingen ammeprosedyre så vi
startet raskt opp med dette arbeidet.
Det ble jevnlig gitt informasjon til de
andre på helsestasjonene for å infor-
mere om prosessen, både skriftlig og
muntlig. Ved å gi kontinuerlig infor-
masjon, reflektere med kollegaer på
fagmøter, håpet vi å engasjere, slik at
alle fikk et forhold til prosedyren og
at den dermed skulle bli lettere å
bruke.
Alle på helsestasjonen skal kjenne til
prosedyren. De som jobber med am-
mende kvinner skal ha sitt eget ek-
semplar som brukes i det daglige ar-
beid.
Det ble sendte brev til fastlegene i
kommunen for å informere om at
helsestasjonene i Stange var amme-
kyndige helsestasjoner. Legene har
også fått tilsendt ammeprosedyren.

Opplæringsplan
Vi i arbeidsgruppa laget en opplæ-
ringsplan ut fra de faglige retningslin-
jene for å bli ammekyndig helsesta-
sjon.
Alle fikk 12 timers opplæring, hvorav

9 timer med teori og 3 timer med
praktiske øvelser.
Som selvstudie valgte vi å lese ”Vel-
lykket amming” – Sundhetsstyrelsen i
Danmark og se filmen ”Bryst er best”
– Gro Nylander.
Vi laget en litteraturliste med alterna-
tivt stoff.
I etterkant reflekterte vi sammen over
litteraturen vi hadde lest og filmen
”bryst er best” og svarte på studie-
spørsmål i grupper.
Tidligere kurs om amming kan også
godkjennes som litteratur, f.eks NKA
4 trinn for å bli ammeveileder
På hver helsestasjon hadde vi 3 timer
med praktiske øvelser og gjennom-
gang av case sammen med en amme-
veileder fra Sykehuset Innlandet, El-
verum.
Opplæringen skjedde parallelt med
utarbeidelsen av ammeprosedyren.

Kartlegging av ammeforekomst hos
kvinner med barn på 5 mnd og 1 år
startet rundt samme tidspunkt. Vi
kartla til sammen 20 kvinner i hver
gruppe på hver helsestasjon, noe som
er et minimum.

Etter å ha gjort en selvevaluering,
kartlagt ammeforekomst i kommu-
nen, hatt opplæring av de ansatte og
utarbeidet ammeprosedyre, ble prose-
dyren implementert i helsestasjonen.
I etterkant ble vi godkjent som am-
mekyndige helsestasjoner.

Tre måneder etter startet NKA en
brukerundersøkelse. Det ble sendt ut
spørreskjema til foreldre med barn på
6 uker. Hensikten var å evaluere ef-
fekten av informasjon og opplæring
gravide og spebarnsforeldre får etter
ammeprosedyren er implementert i
helsestasjonsvirksomheten. Har infor-
masjonen og veiledningen rundt am-
ming blitt bedre? Er det blitt en hel-
hetlig tiltakskjede fra svangerskap-
somsorg, føde – barsel og helsestasjo-
nene?
Vil ammeforekomsten øke?

Et år etter godkjenningen skal helse-
stasjonen igjen ha en ny kartlegging
av ammeforekomst på 5 mnd. og 1 år.
Det lå forventninger i arbeidsgruppa

om å bli ferdig med prosedyren tidli-
gere, men sykdom, mye arbeid på hel-
sestasjonene og problemer med å
finne møtetidspunkt gjorde at proses-
sen tok lengre tid enn forventet.
Samarbeidet mellom jordmor og hel-
sesøstrene har blitt tettere. Jordmor
tar oftere kontakt med helsesøster,
slik at vi kan starte samarbeidet og
hilse på mor før fødsel.
Jordmor legger mer vekt på om hvilke
forventninger, holdninger og kunn-
skap gravide kvinner har til amming
og morsmelk. Det formidles kunn-
skap om ammingens fordeler for
både mor og barn, og fedrene blir in-
volvert. Foreldrene får informasjon
om hva som er normalt i forhold til
amming før barnet blir født. Tema
snakkes om rundt 24 svangerskaps-
uke.
Helsestasjonen kontakter mor innen
48 timer etter hjemreise på virkeda-
ger, slik at vi kan tilby veiledning og
hjelp tidlig.
Fødeavdelingene i nærområdet og
helsestasjonene i Stange, forsøkte å få
til et samarbeid der fødeavdelingen
skulle ringe kommunen når kvinnene
reiste hjem. Dette lot seg ikke
gjennomføre. Det gjøres derfor en av-
tale med mor i svangerskap, slik at
hun selv sender melding til helsesta-
sjonen når hun reiser hjem fra føden.

Kartleggingsverktøyene som er utar-
beidet brukes i samtalene med mor.
Det fører til at vi lettere kan kartlegge
ammestatus og finne ut hva mor
trenger av veiledning og hjelp.
Den som er leder for prosjektet har
ansvar for at nyansatte får opplæring
3mnd etter ansettelse.

Prosessen med å bli ammekyndig hel-
sestasjon har vært lærerik og spen-
nende. Det har krevd mye tid og ar-
beid, men har gitt resultater. Vi har
blitt tryggere på den veiledningen vi
gir til ammende kvinner.
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Spesiallærere er så spesielle at de
ikke kan slippes løs på vanlige
barn. JAKOB, 8 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over
Gud og Hermann», Frifant forlag.
Gjengitt med tillatelse.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hilde Søberg, ledende tannpleier i
Mjøsdistriktet
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I Hedmark er vi opptatt av å gi
befolkningen et forebyggende
og helsefremmende tilbud.
Dette er også i tråd med Sosial
og Helsedepartementets ”Nasjo-
nal strategi for kvalitetsforbed-
ring 2005–2015.” Her er det
satt opp en rekke kvalitetsindi-
katorer som skal innfris av eta-
tene, og blant disse er det ned-
felt en indikator som sier:
”Skriftlig samarbeidsavtale
mellom den offentlige tannhel-
setjenesten og kommunene.”

I Hedmark har vi en stund hatt skrift-
lige samarbeidsavtaler mellom Tann-
helsetjenesten og Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Målsettingen med
en slik avtale er å utvikle et godt og
effektivt samarbeid, noe vi på sikt
mener vil fremme god helse og fore-
bygge tannsykdom. Samarbeidsavta-
len definerer ansvarsforholdet
mellom Helsestasjon/skolehelsetje-
nesten og Tannhelsetjenesten og sik-
rer brukerne våre et helhetlig og sam-
kjørt tilbud. I situasjoner der helse-
søster oppdager at barnet kan ha be-
hov for et besøk på tannklinikken,
sendes rutinemessig en henvisning.
Etter at barnet har vært på besøk på
tannklinikken gis det en skriftlig
tilbakemelding til helsesøster. Dette er
svært viktig og nyttig, da mange barn
med problemer kan fanges opp, før
de innkalles til vanlig kontroll ved 3
år alder. Et annet bra eksempel er den
helsesøsteren som ringte til tannkli-
nikken angående et funksjonshemmet
barn som skulle legges i narkose, og
helsesøster spurte om det kunne vært

lurt om en samtidig kunne undersøke
guttens tenner. Sykehuset ble kontak-
tet, og gutten fikk trukket 3 ødelagte
tenner. Mor sier i ettertid at gutten
ble mye roligere, sannsynlig pga. min-
dre smerter og ubehag.

Vi har jevnlige samarbeidsmøter
mellom Helsestasjon/skolehelse-
tjenesten og Tannhelsetjenesten for å
samordne hvilken informasjon vi skal
gi. Det er viktig at vi gir lik informa-
sjon i forhold til kosthold/ drikkeva-
ner (VANN), fluor og tannpuss.
Vanligvis er det helsesøster som følger
opp disse temaene når barnet er inne
til kontroll på helsestasjonen, men på
enkelte helsestasjoner er tannpleier
med i undervisningen. Det kan være
grupper ved 8-9 måneders alder, og
de foresatte får informasjon om tann-
helse, munnhygiene, fluor og kost-
hold. I tillegg deles det ut tannbørster
til barnet og en informasjonsbrosjyre.

Det siste året har Helsestasjonene og
Tannhelsetjenesten i Mjøsdistriktet,

dvs. kommunene Hamar, Ringsaker,
Stange og Løten samarbeidet om
”Prosjekt VannKoppen”. Dette retter
seg mot barnet i 5 måneders alder og
ideen kom fra helsesøster Eli Stein-
bakken i Brumunddal. Hun ønsket å
dele ut en gratis vannkopp til barnet
når de på kontrollen snakket om
overgang fra morsmelk til fast føde.
Tannhelsetjenesten investerte i kopper
og laget en informasjonsbrosjyre.
Helsesøstrene deler ut kopp og bro-
sjyre til barna på 5 månederskontrol-
len, noe som har blitt godt mottatt. Vi
håper at barn som venner seg til å
bruke vann som tørstedrikk vil få en
helsegevinst, med mindre hull i ten-
nene.

Barnehage og skole er også en viktig
samarbeidspart. Vi deltar på foreldre-
møter og i elevundervisning. På bar-
ne-og ungdomsskoler har vi fått satt
inn vannkjølere, og sammen hatt
vannundervisning for elevene. På
videregående skoler er det opprettet
Folkehelsegrupper der både helsesøs-
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HELSESØSTRENES SAMARBEID MED
TANNHELSETJENESTEN

... Tea som lærer. Helsesøster Leila Barmaki sammen med tannpleier Hilde Søberg.
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ter og tannpleier deltar. Det er viktig
å synliggjøre at vi er opptatt av det
samme.

På Kongsvinger utarbeidet helsesøs-
ter, tannpleier og lærer et undervis-
ningsopplegg om vann for elever på
videregående skoler. Dette har vært et
populært prosjekt, og flere har adop-
tert ideen.
Prosjekt VannKoppen har også spredd
seg som ringer i vannet, og helsesøs-
tre og tannhelsepersonell fra hele lan-
det ønsker å videreføre ideen i sine
distrikter.
Hedmark har de beste tannhelseresul-
tater i Norge, dvs. våre barn og unge
har færrest hull i tennene. Vi mener
at gode resultater oppnås ved å jobbe
helsefremmende og forebyggende.
Det at samarbeidet med blant annet

Helsestasjoner/skolehelsetjenesten
formaliseres via samarbeidsavtaler
gjør tilbudet stabilt, og sikrer konti-
nuitet. I 2008 var det flere av våre kli-

nikker som hadde 100% kariesfrie 3-
åringer, også mye takket være god
tannhelseoppfølging på helsestasjo-
nen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Copyright Camilla Grevstad Laxton,
2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I England har en kontroversiell
bok skapt en ny trend innen
spedbarnsernæring.
Ut med middagsglass og foring
av grøt. Nå skal barna lære seg
å spise fingermat fra seksmåne-
dersalder, helt på egenhånd.
Med andre ord – ved matbordet
er det barnet selv som er sje-
fen.

Baby-led weaning (BLW) kalles det,
eller barnestyrt avvenning på norsk,
og det er en av Englands ledende au-
toriteter innenfor spedbarnsernæring,
Gill Rapley, som står bak. Hun er for
tiden nestleder for UNICEFs britiske
mor-barnvennlige initiativ. Etter å ha
drevet forskning rundt temaet i åre-
vis, har hun, sammen med journalist

Tracey Murkett, nylig utgitt boka
Baby-led Weaning. Helping your baby
to love good food. (Barnestyrt avven-
ning. Slik hjelper du barnet ditt å bli
glad i god mat.)

Både i England og Norge var det tidli-
gere vanlig å introdusere fast føde i
form av grøt og puréer fra tre-firemå-
nedersalder. Nå som Verdens Helseor-
ganisasjon anbefaler fullamming de
første seks månedene, er det unød-
vendig å mose mat, mener bokens
forfattere. I halvtårsalderen kan bar-
net sitte oppreist og gripe fatt i store
biter og føre dem til munnen. Selv
uten tenner klarer det å tygge og svel-
ge myke biter, som for eksempel
agurkstaver og kokt brokkoli.

I korthet går metoden ut på at hele
familien spiser det samme ved målti-
dene. Som foreldre tar man ansvar for
ernæringen ved å servere sunn og næ-
ringsrik mat. Og blir barnet tilbudt

variert kost, vil det ta til seg den næ-
ringen det trenger.

Mer avslappende
Hos familien Reyes Eide i Oslo, har
BLW ført til en mer avslappende at-
mosfære rundt måltidene.

– Eldstedatteren vår, Sofia, spiste
svært lite av den maten vi lagde til
henne, sier mamma Rachel. At hun
spiste lite annet enn morsmelk var
kilde til mange bekymringer og gjor-
de at vi ikke klarte å slappe nok av i
matsituasjoner.

– Jo mer jeg leste om BLW, jo mer
overbevist ble jeg om at dette måtte
være bra, og med vår yngste, Andrea,
har vi i stor grad gjort det på denne
måten, til alles tilfredshet.

– Det er godt å kunne vise til boka og
forskningen som ligger bak når man
velger en annen måte å gå frem på.
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BLW – MED SKJEEN I EGEN HÅND

Man kan jobbe på et slankestudio. Der får de tykke folk til å bli
tynne. Det er mange måter å gjøre det på. Man kan si at de skal
spise noe veldig grønt, eller man kan trimme dem på et bånd,
eller man kan suge av dem fettet med en slags støvesuger. Men
det er best hvis de tykke er enige i det før man begynner.

CAROLINE, 8 år

Mange pappaer synes at det er slitsomt å ta seg av barna sine.
De er mer vant til papirarbeid enn pappa-arbeid.

FRIDA MARIE, 7 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over Gud og Hermann», Frifant forlag.
Gjengitt med tillatelse.
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Og de fleste som ser Andrea spise,
kommenterer hvordan hun langer
innpå!

Lekende læring
I tillegg til det rent spisetekniske, viser
Gill Rapley til mange andre fordeler:

I følge hennes teori vil et barn som
får styre matinntaket selv helt fra
starten av, få et bedre forhold til mat
også senere i livet og blir tryggere på
seg selv. Det utvikler hånd/øyeko-
ordinasjonen, det lærer om forskjel-
lige former, konsistenser og smaker
og utvikler en naturlig apetittkontroll.

Det begynner som en uforpliktende
lek, der barnet sitter ved bordet sam-
men med resten av familien og kopie-
rer de andre. Det får ta del i et felles-
skap og vil også utvikle sosiale egen-
skaper. Barnet lytter til kroppens sig-
naler og tar til seg den næringen det
trenger, og spiser så lite eller mye som
det trenger der og da. Akkurat som
barnet selv har styrt næringsinntaket
ved amming, får det nå styre inntaket
av fast føde.

Det er en gradvis prosess, og forfat-
terne påpeker at det er morsmelk (el-
ler morsmelkerstatning) som er den

viktigste næringskilden frem til bar-
net er ett år.

Boken er ennå ikke oversatt til norsk,
men på nettsteder som ringblomst.no
og tettinntil.no er det stadig flere som
skriver om sine erfaringer med BLW.

Skepsis
Ikke alle er like positive til den nye
trenden. Blant skeptikerne er det
frykten for at barnet skal sette noe i
halsen, som er hovedargumentet.
Mange synes det er mer forsvarlig å gi
barnet pureer og grøt, og at det er en
trygghet i å kunne vite hvor mye mat
barnet får i seg.

For med BLW må man være ganske
tålmodig. Når barnet skal spise selv,
blir man ofte sittende lenge til bords.
Det kan også gå litt tid før barnet
skjønner at det faktisk skal spise ma-
ten, ikke bare leke med den!

Det bør nevnes at den som vil prøve
ut BLW, må regne med en god del søl.
Både gulv og vegger kan få seg en
dusj, det kan regne rosiner og mais-
korn selv på en solskinnsdag og
undertegnede har selv ved flere anled-
ninger vurdert å innta middagsbordet
iført regnfrakk …

Sunn fornuft
Ernæringsfysiolog, forsker ved Høg-
skolen i Akershus og trebarnsmor
Annhild Mosdøl vil ikke uforbehol-
dent gå god for at metoden kan løse
alle spiseproblemer. Samtidig er det
positivt at barna får delta i måltidsfel-
lesskapet. Barna må gjerne spise den
samme maten som resten av familien
så lenge den tilpasses barnets behov,
for eksempel ved at den ikke skal sal-
tes.

– Jeg liker grunntanken om at barnet
klarer mer enn man tror, sier hun, og
at det skal få smake seg frem og opp-
leve gleden ved å spise. Men selv om
barn er utstyrt med et sterkt overle-
velsesinstinkt, vil de kunne få i seg for
liten næring dersom det bare baseres
på det de klarer å putte i seg selv. Det
kommer for eksempel an på om am-
mingen går bra.

– Om barnet er friskt og legger på seg
normalt, kan man godt følge BLW,
men jeg ville nok heller lagt meg på
en slags gyllen middelvei, der forel-
drene er utstyrt med en avslappet
holdning og god porsjon sunn for-
nuft.
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Tilvenning til familiens måltider og matkultur er en ver-
difull del av barns spiseutvikling. Det er positivt å vekt-
legge fellesmåltider slik at barn og voksne deler matopp-
levelsene. Barn er nysgjerrige og imiterer, og har glede av
måltider som gir rom for utforsking og samhandling
med andre. Slik utvikles også barnets selvstendighet, ini-
tiativ og egenaktivitet. Alt dette bidrar til å fremme posi-
tiv spiseutvikling. Samtidig trenger spedbarn og småbarn
vanligvis noen tilpasninger av maten og hjelp i måltidene
for å få et tilfredsstillende næringsinntak.

Spiseutvikling er en prosess som inkluderer bl.a. tilven-
ning til smaker og konsistenstyper, og utvikling av et er-
næringsmessig godt kosthold. Hvilke konsistenstyper
barnet mestrer avhenger av erfaringer og utvikling, ikke
først og fremst av barnets alder. Dersom en tilbyr mat i
en annen konsistens enn barnet har forutsetninger for å

spise, gir det risiko for utvikling av under-/feilernæring.
Hovedernæringen må være i en form barnet mestrer
godt og må samtidig inneholde nødvendige næringsstof-
fer. De offisielle anbefalingene for spedbarnsernæring
fremhever at innføring av andre næringskilder enn
morsmelk/morsmelkserstatning er viktig fra ca. 6 mnd
alder (og for noen barn tidligere), bl.a. for å sikre til-
strekkelig jerninntak. Introduksjon av mat med annen
smak og konsistens i spedbarnsalder bør tilpasses barnets
utviklingsnivå og ikke utsettes lenger enn nødvendig,
men tiltakene for å fremme spiseutvikling og tilvenning
til familiens matvaner må ikke skje på bekostning av næ-
ringsinntaket hos barnet.

Kjersti Birketvedt,
klinisk ernæringsfysiolog

Helsedirektoratet/Barneklinikken – OUS, Rikshospitalet

LaH har bedt Helsedirektoratet kommentere BLW
Helsedirektoratets kommentar
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Åshild Skulstad, helsesøster/ pro-
sjektkoordinator SSO-SBU og
Martin Handeland, seksjonsoverlege/
prosjektleder SSO-SBU
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi vil her presentere et forsk-
ningsprosjekt som er et samar-
beid mellom Helse Sør-Øst,
Helse Midt-Norge, Evjeklinikken
og Røros rehabiliteringssenter,
og som støttes økonomisk av de
regionale helseforetakene, Gjen-
sidigestiftelsen, Helse- og om-
sorgsdepartementet, Helse- og
rehabilitering og Organisasjonen
Voksne for Barn. Prosjektet om-
handler barn med fedme og de-
res familier, og sammenligner
to ulike behandlingsopplegg
som også inkluderer oppfølging
i kommunehelsetjenesten.

Sammendrag
Alvorlig fedme hos barn og ungdom
disponerer for sykelighet, både i nåtid
og fremtid. Behandling av tilstanden
krever endringer i levevaner. Dette er
et utfordrende og langvarig arbeid,
som først og fremst involverer nær-
meste familie, men som også bør om-
fatte skole, venner, fritidsarenaer,
nærmiljø, trafikksituasjon etc.
Det er velkjent at noen familier har
medlemmer med sterkere anlegg for å
utvikle alvorlig fedme. Fedme hos
barn med samtidig fedme hos en eller
to foreldre, gir økt risiko både for fed-
me i barneårene og inn i voksen alder,
og øker samtidig risikoen for følge-
sykdommer. Helsepolitisk og sam-
funnsøkonomisk er det fornuftig å
styrke behandlingstilbudet overfor
denne risikogruppen, med sikte på å
forebygge fremtidig sykdom.
Forsknings- og utviklingsprosjektet
FamilY tar sikte på å evaluere effekten

av to ukers familieleir på det primære
endepunktet KMI hos barn og forel-
dre med fedme. Det legges opp til
samhandling mellom kommuner, to
private rehabiliteringsinstitusjoner og
spesialisthelsetjenesten om to års sys-
tematisk oppfølging. Forsøkspersone-
ne randomiseres til to grupper, der
gruppe A innleder oppfølgingsperio-
den med familieleir, mens gruppe B
innleder med familieopplæring (kic-
koff-samling).
I samarbeid med tre spesialisthelsetje-
nesteinstitusjoner for barn og ung-
dom (Trondheim, Oslo og Tønsberg),
gjennomførte to private institusjoner
(Evjeklinikken og Røros Rehabilite-
ringssenter) sommeren 2008 og 2009
pilot-familieleirer for 40 barn i alde-
ren 7–11 år med overvekt, med minst
én overvektig forelder som ledsager
(FamilY2008 og FamilY2009). Erfa-
ringene fra FamilY2008 er benyttet
aktivt under utarbeidelse av prosjekt-
plan for forskningsprosjektet FamilY.

Bakgrunn
I Norge har man i liten grad doku-
mentert effekt av institusjonsbehand-
ling ved fedme hos barn. Noen barne-
avdelinger har forsøkt 1–2 ukers inn-
leggelse av barn og foreldre med tan-
ke på kombinert utredning, opplæ-
ring og behandling (upublisert). Det-
te har vist seg vanskelig å gjennomfø-
re i praksis ved akuttavdelinger. Fokus
i de barnemedisinske miljøene dreier

derfor mer mot behov for et tverrfag-
lig poliklinisk behandlingstilbud, der
spesialisthelsetjenesten blir et supple-
ment til det som tilbys i primærhelse-
tjenesten, der hovedansvaret for fore-
bygging og behandling av
barn/ungdom med overvekt/fedme
bør ligge.
Familiebasert intervensjon synes alt i
alt å være best dokumentert og å gi
best langtidseffekt ved individuell
forebygging og behandling. Det å
kombinere familiearbeid med institu-
sjonsopphold eller dagopplegg i spesi-
alisthelsetjenesten er lite omtalt i litte-
raturen. Dette er bakgrunnen for at
FamilY ønsker å sammenligne effek-
ten av to ulike utgangspunkt for 2 års
oppfølging i primærhelsetjenesten:
Henholdsvis sommerfamilieleir (2
uker) og familieopplæring (kickoff-
samling) (2 x 2 dager).

Forsøkspersoner
Forsøkspersonene fordeles tilfeldig til
to grupper med identiske inklusjons-
kriterier: Barn mellom 7 og 12 år
med en KMI over fedmegrensen (iso-
KMI 30) og hvor minst en av forel-
drene må ha KMI over 30.
Gruppe A skal bestå av 25 barn og 25
foreldre (15 barn/15 foreldre på Evje-
klinikken, 10 barn/10 foreldre på Rø-
ros Rehabiliteringssenter).
Gruppe B skal bestå av 25 barn og 25
foreldre (15 barn/15 foreldre ved
SSO-SBU, 10 barn/10 foreldre ved St.
Olavs).
I tillegg er det ønskelig at forelder nr.
2 og eventuelt andre søsken deltar i
prosjektet, slik at endringene i leveva-
ner blir forankret i hele familien.

Oppfølging
FamilY legger opp til månedlig kon-
takt mellom deltakerfamilien(e) og
kommunekoordinator. Denne kon-
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FamilY2010
FAMILIEINTERVENSJON VED SYKELIG OVERVEKT

Åshild Skulstad. Martin Handeland.
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takten består i støtte- og motivasjons-
amtaler for oppfølging av endring av
levevaner, basert på individuelle opp-
summeringer vedrørende familien fra
h.h.v. sommerleir/kickoffsamling.
Prosjektledelsen mener dette er et
sentralt element for å sikre familienes
etterlevelse av de endringene som an-
befales ved innledningen til to års
oppfølging. Kommunekoordinator er
ment å skulle koordinere hjelpetiltak i
kommunen, men ikke nødvendigvis

ta hovedansvar for oppfølgingen selv.
Personen bør ha en relasjon til famili-
en og i tillegg ha oversikt over hvilke
tilbud i kommunen som kan være ak-
tuelle for for familien å benytte. I
mange tilfeller kan det være hensikts-
messig å bruke individuell plan i opp-
følgingsarbeidet. Koordinator i grup-
pe A blir også fulgt opp via månedlig
telefonkontakt med rehabiliteringsin-
stitusjonen.
Det er i tillegg ønskelig at koordina-
tor deltar på oppstartssamling for
prosjektet (motivasjons- og måledag),
hvor familiene møter på henholdsvis
Sykehuset i Vestfold og St. Olavs i
Trondheim. Koordinator får også in-
vitasjon til koordinatorkurs etter 6 og
18 måneder. Prosjektet vil dekke rei-
seutgifter og kursavgift i forbindelse
med fagkurs og møter som er av be-
tydning for deltakelsen til koordina-
torene. FamilY benytter nettbasert
kursrom i regi av
Norsk telemedisinsk
senter som en arena
for kommunikasjon

og kompetanseutveksling mellom de
ulike aktørene i FamilY (inkludert
deltakerne).
Henvisningen sendes fra hjemkom-
munen enten til SSO-SBU ved Syke-
huset i Vestfold for familier fra Helse
Sør-Øst, eller til Barne- og ungdoms-
klinikken, St. Olavs for familier fra
Helse Midt-Norge. Det er også mulig
for kommuner i andre helseregioner å
henvise til prosjektet. Henvisnings-
skjema/-kriterier finnes på hjemmesi-
den i til Senter for sykelig overvekt i
Helse Sør-Øst: www.siv.no/sso. Barn
eller foreldre med fedme som er
under behandling for dette i spesialis-
thelsetjenesten i løpet av prosjektperi-
oden, kan dessverre ikke delta.
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Nyttige nettsteder
Her er forslag til nettsteder som du som helsesøster bør
jevnlig innom for å få oppdatert informasjon som angår
vår tjeneste:

www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

www.helsedirektoratet.no

www.regjeringen.no (se spes. Helse- og omsorgs-

departementet og Barne- og likestillings-

departementet)

www.helsetilsynet.no

www.helsebiblioteket.no

www.barneombudet.no

www.fhi.no

www.r-bup.no

www.bufetat.no

www.lovdata.no (her finner du alle lover og for-

skrifter som regulerer vår tjeneste)

FAGLIGE VEIVISERE
FRA LAH

Landsgruppen av helsesøstre har utarbeidet
Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående
skole, Adoptivfamilien – Veiviser for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, samt Foreldre-
hefte.
Heftene selges for kroner 150,- pr. Veiviser og
kr. 100,- pr. Foreldrehefte.
Heftene bestilles på astrid.grydeland@bluezone.no
eller tlf. 988 53 496.
Oppgi ønsket antall av hvert hefte og leverings-
adresse.

NB! Faktura sendes ikke separat, men vedlegges
forsendelsen.
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ALLE KOMMER HJEMMEFRA
– TIL LOFOTEN VÅREN 2010

VELKOMMEN
TIL HELSESØSTERKONGRESS
20.-22.04.2010

Årets helsesøsterkongress skal holdes i Lofoten Kulturhus
som ligger idyllisk til i Svolvær havn med direkte tilknyt-
ning til Thon Hotel Lofoten, så rammene rundt Helsesøs-
terkongressen 2010 skulle være de aller beste.

Tema for Helsesøsterkongressen 2010 er ”Alle kommer
hjemmefra – fokus på familien”. Familien vil de fleste
mene er grunnelementet i samfunnet og samfunnets vik-
tigste institusjon. Hva en familie er kan være vanskelig å
definere. I vårt samfunn finner vi ”kjernefamilien”, familier
med en forelder og et eller flere barn, familier med to mø-
dre, familier med flerkulturell bakgrunn for å nevne noen.
Familiebakgrunn og oppvekst vil påvirke oss på godt og
vondt, det har formet hvem vi er og hvordan vi møter den
andre. Hva betyr familien i dagens samfunn? Hvilke utfor-
dringer møter familielivet, og hvordan kan vi som helse-
søstre bidra til at familien blir en trygg ramme rundt opp-
veksten til barn og unge? Vi har satt sammen et program
vi håper vil engasjere til debatt og faglig utvikling.

Ingen kongress uten mulighet til utflukt!
I Lofoten er det mye å se og oppleve. Vi har satt opp tre
ulike alternativer, og tror det kan være noe for enhver
smak:
A. Galleribesøk i Henningsvær med shopping i
garantert kjøpesenterfritt miljø
Vi tar en halvtimes busstur til Henningsvær og besøker
Galleri Lofotens hus. Galleriet rommer Norges største
kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt
forrige århundreskifte – av noen kalt gullalderen i nord-
norsk malerkunst. Her får vi også se lysbildeshowet ”Det
magiske øyriket” som skildrer Lofoten gjennom alle årsti-
der; uvær, sommer, høst og vår, lofotfisket, natur og men-
nesker. Vi skal vandre langs Henningsværs hovedgate og
besøke små hyggelige butikker før vi spiser fiskesuppe på
Bryggehotellet.

B. Båttur inn i Trollfjorden
http://www.lofotferga.no/
Vil du ut på ”Lofothavet” melder du deg på båttur til sagn-
omsuste Trollfjorden. En vakker naturopplevelse med ser-
vering av fiskesuppe om bord. Ca.2t båttur hver vei.

C. Lofotr – Vikingemuseet på Borg
http://www.lofotr.no/
De historieinteresserte tar vi med til Vestvågøy og Borg. Vi
besøker den 83 meter lange rekonstruerte høvdingegården
– den eneste av 10 – 15 høvdingeseter i nord, hvor selve
gården er påvist. Her blir vi møtt av høvdingen sjøl som
forteller om gården og livet her i vikingetiden. Det serveres
lammesodd i gildehallen. Ca. 1 times busstur hver vei.

For samtlige turer gjelder det å ha med varme klær.

Festkvelden etter Generalforsamlingen innledes med revy
med ”HÆLSIKKES KVINNFOLK”. Ramsalt humor, sprud-
lende spilleglede og godt tekstmateriale kjennetegner revy-
gruppa. I musikalske numre, monologer og sketsjer spar-
kes det i alle retninger. Likevel ligger alltid selvironien på
lur, enten det gjelder jakten på kjærligheten, drømmen om
berømmelse, kampen mot kiloene eller nattlige vandringer
på kaikanten.

Vi ønsker helsesøstre, forelesere og samarbeidspartnere
hjertelig velkommen til innholdsrike dager i storslått
Lofotnatur!

Med vennlig hilsen arragementskomiteen
ved Hilde Wahl, Hilde Rolandsen,

Siw Skaar, Jorunn Angelsen,
Tove Westgaard og Eli Taranger Ljønes

HELSESØSTERKONGRESS 2010
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PPRROOGGRRAAMM med forbehold om endringer. 

Lunsj og kaffepauser er ikke tatt med her.

TTIIRRSSDDAAGG  2200..aapprriill
00883300--11003300 Faggruppeledersamling
00990000--11110000 Registrering, besøk i utstillingsområdet
11110000 Åpning av kongressen
11114455--11770000 Ryktet om familiens død er betydelig overdre-

vet. Om dagens familier mellom fellesskap og
individualisme, Berger Hareide seniorrådgi-
ver Bufdir  
Et godt parforhold er en solid helseforsikring.
Om tilknytning og fortrolighet i nære relasjo-
ner, Sissel Gran, psykolog og familierådgiver
Familiens ufred er ingen privatsak, 
Barneombud Reidar Hjermann

11880000 Utflukt med middag – tre alternativer:
Båttur til Trollfjord/Gallerirunde i Hennings-
vær/Vikingemuseet på Borg 

11990000 Middag på hotellet for de som ikke deltar på
utflukt 

OONNSSDDAAGG  2211..aapprriill
00881155--11113300 Generalforsamling
11330000--11550000 Sårbarhet og verdighet når makt og avmakt

møtes
Marie Aakre, Leder Rådet for sykepleieetikk,
NSF
Nytt fra Helsedirektoratet

11550000--11770000 PPaarraalllleellllsseessjjoonneerr  AA//BB//CC//DD
AA..  HHeellsseessttaassjjoonn

Samlivskurs i et folkehelseperspektiv, Marian-
ne Bie, Bufetat
Svangerskapsomsorg – sykehus - helsesta-
sjon, en ammevennlig sirkel. 
Ragnhild Alquist, helsesøster, IBCLC, MPH,
Nasjonalt kompetansesenter for amming,
Rikshospitalet
Hjembesøket; metode for små og store barn-
erfaringer fra Danmark
Susanne Hede, faggruppeleder for Sundhed-
splejerskene i Danmark
Støttende samtaler som intervensjon til
kvinner med fødselsdepresjon
Kari Glavin, førstelektor Høyskolen Diako-
nova

BB..  SSkkoolleehheellsseettjjeenneessttee//  HHeellsseessttaassjjoonn  ffoorr  uunnggddoomm                                    
Skilsmissegrupper (PIS)- resultat av evaluering 
Hilde Egge, helsesøster i Bærum kommune
Glade barn i vekst og balanse, tilbud til barn
med overvekt. Erfaringer fra prosjekt i Bodø.
Ernæringsfysiolog Carina Ottersen og helse-
søster Kjellaug L. Lea

Barns vekst i Norge – Barnevekststudien,
Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet
Helsestasjon for ungdom – hvordan nå gut-
tene?
Mildrid Stien, helsesøster Asker kommune og
Edel Bratlie, helsesøster i Lørenskog kommune

CC.. EEnn  mmaannggffoollddiigg  ttjjeenneessttee                  
Møte med familier fra andre kulturer, Lovele-
en Rihel Brenna, Foredrags-  og kursholder
om flerkulturelle spørsmål
Jentegruppen. Integrering, aktivitet og delta-
kelse for minoritetsjenter 10-13 år.
helsesøster Liv Tønjum og helsesøster Kari T.
Skjelde, Bergen kommune
Innvandrerfedres møte med helsestasjonen,
Elise Skarsaune, Prosjektleder for Minoritets-
farskap i helseNorge, Reform- Ressurssenter
for menn

DD. OOrrggaanniissaassjjoonn  oogg  LLeeddeellssee
JEG, den reflekterende praktiker – Lederen
som kulturbygger
Marie Aakre, Leder Rådet for sykepleieetikk,
NSF
Sundhedspleje – et tilbud om kontrol
Hanne Sixhøj, sundhedsplejerske og lærer,
Danmarks Sygeplejerskehøjskole
Hvordan påvirke politikere, lokalt og sentralt?
Arvid Libak, avdelingssjef samfunnspolitisk
avdeling NSF

11990000 Festmiddag m/revy av ”Hælsikkes kvinnfolk”

TTOORRSSDDAAGG  2222..aapprriill
00883300--11550000 Mødres erfaringer etter hjemkomst med en

nyfødt – et grunnlag for helsesøsters hjemme-
besøk
Esther Hjälmhult, Helsesøster og førsteamanu-
ensis ved Høgskolen i Bergen
Dilemmaet mellom den profesjonelle rolle og
gjesterollen når arbeidsarenaen er private
hjem, Hanne Sixhøj, cand.cur., sundheds-
plejerske og uddannelsesansvarlig for
Uddannelsen til sundhedsplejerske ved VIA 
University College i Århus
Ikke lenger alene. Om barn som lever med
vold i familien, 
Familierådgiver Øivind Aschjem, ATV – Tele-
mark
Kjærlighet for barn skrives med tre bokstaver:
TID, Johan Holand, barnevernsbarn

Avslutning    
11553300 Bussavgang
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Sissel Gran 
Spesialist i klinisk psykologi, fami-
lie- og parterapeut.
Skribent i Aftenposten, VG. Har
gitt ut bøkene "Kjærlighet i hastig-
hetens tid" (2004) og "Kjærlighe-
tens tre porter – vendepunkter i
nye og gamle forhold" (2007).

Berger J. Hareide 
Spesialist i pedagogisk-psykologisk
rådgivning. Tidligere leder for Sam-
livssenteret på Modum Bad. Seni-
orrådgiver i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, med ansvar for
familieverntjenesten i Norge. Har
gitt ut bøker om skoledemokrati og
etikk, og skrevet mange artikler om
bl a etikk, ledelse, mannsrolle, sam-
liv og familie. 

Marie Aakre 
Utdannet sykepleierleder,- veileder
og – lærer. Leder Rådet for syke-
pleieetikk, NSF.
Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden
for sin innsats innen pasient- og
kreftomsorgen.

Hanne Sixhøj 
Helsesøster og cand.cur. Har vært
tilknyttet utdanning av sundheds-
plejersker i Danmark siden 1989.
Hun skrev i 2001 hovedoppgave
som omhandler omsorg i relasjon
til makt i helsesøsters hjemmebe-
søk. Avhandlingen har tittelen
"Sundhedspleje – et tilbud om kon-
trol". Hun har forelest på helsesøs-
terutdanningen i Tromsø. Hanne
Sixhøj ble i 2008 kåret til Årets
Sundhedsplejerske i Dansk Syge-
plejeråd.

Øyvind Aaschjem 
Psykolog, familierådgiver, leder i
Alternativ til Vold i Telemark. Initi-
ativtaker til boka ”Sinna Mann” og
nettstedet reddesmaa.no. Medfor-
fatter av boka”Nei, nei gutt” (2001).
Aktuell med ny fagbok om barn
som lever med vold i familier, der
han blant annet skriver om helse-
stasjonens rolle overfor familier
med voldsproblematikk. 

Esther Hjälmhult 
Dr.polit, helsesøster, Tidligere leder
av helsesøsterutdanningen i Bergen,
nå førsteamanuensis og programle-
der for satsingsområdet Helsefaglig
kompetanse i profesjonell praksis ved
Senter for kunnskapsbasert praksis,
Høgskolen i Bergen. Doktorgrads-
avhandling ”Erobring av handlings-
rom. Helsesøster-studenters læring
i praksis” ved NTNU 2007. Artikkel
i Forskning 1,2009: ”Skal helsesøs-
ter tilby hjemmebesøk til alle forel-
dre med nyfødt barn?”

Johan Holand 
Landsforeningen for barneverns-
barn. Arbeider ved barneverninsti-
tusjonen Nordre Kråkerud Gård
Kysthuset, Spydeberg. Aktør i fil-
men ”Sammen” (2009).

KORT OM NOEN AV FOREDRAGSHOLDERNE
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REISE- OG HOTELLBESTILLING
Du kan legge inn reiseønsker på bestillingsskjemaet,
så vil vårt samarbeidende reisebyrå ordne reisen for
deg.
De som ikke har lagt inn reiseønsker på det elektro-
niske påmeldingsskjemaet (som ordner reisen selv),
men som ønsker å benytte seg av buss fra/til Evenes
MÅ selv bestille bussbillett hos:
ViaTravel Hammerfest
tlf. 78 42 29 90.
Det blir satt opp ekstrabusser fra Evenes til Svolvær
19.04 med retur 22.04. 
Bussene til Svolvær vil ha helsesøstre som guider
om bord.

Hotellene vi har avtale med er Thon Hotel Lofoten
og Rica Hotel Svolvær. Pr. i dag er Thon Hotel full-
booket. Du bestiller rom ved påmelding. Ønsker du
å benytte andre boalternativer må dette bestilles
privat. Linker til boalternativer finner du på LaH’s
nettside.

PÅMELDING skjer kun på internett via
LaH/Norsk Sykepleierforbunds nettsider:
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre 

Husk å melde deg på Generalforsamling, parallell-
sesjon, middager, utflukt og buss fra Evenes om du
kommer den veien. Er du faggruppeleder må du
huske å melde deg på faggruppelederkonferansen.

Kongressavgift: Etter 31. januar øker avgiften, for
detaljer se nettsidene.

Pr. 01. februar har vi ventelister på deltagelse på årets
kongress! Det betyr at over 500 har meldt seg på, og det
er omtrent så mange som vi har kapasitet til.
Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om
mulighetene for påmelding.

KONTAKTINFORMASJON
Lokal kontakt i Lofoten: 
Ledende helsesøster i Vågan Hilde Rolandsen, 
tlf: 75 42 03 81/907 89 586, 
Hilde.rolandsen@vagan.kommune.no 
Leder HK10: Eli Taranger Ljønes, eli.tl@online.no,
tlf: 952 40 328.

ABSTRACTS/POSTER-PRESENTASJON
Vi ønsker å invitere helsesøstre fra hele landet, og
våre skandinaviske kolleger til å presentere posters
(plakatpresentasjoner) på helsesøsterkongressen.
Dette kan være presentasjon av prosjekt, forskning,
rapporter osv. 

For å bli vurdert som poster, sender du inn et ab-
stract – eller sammendrag – av det du vil presen-
tere. Dette sendes i e-post til: 
astrid.grydeland@bluezone.no 
eller i brevpost til 
LaH NSF, 
Postboks 272, 
6501 Kristiansund 
innen 15.03.2010.

1. En egen komite vil vurdere innsendte abstracts, og
velge ut de som blir presentert i form av poster. Det
vil ikke være anledning til å gjøre vesentlige endringer
i tittel eller innhold på posteren etter at den er antatt

2. Om sammendraget:
• Inntil 250 ord – unntatt tittel og forfatterens navn
• Korresponderende forfatters navn, adresse og e-
post (i kursiv)

• Forfattere: fornavn, etternavn, kommu-
ne/institusjon

• Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg.
Skandinavisk eller engelsk språk

• Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små bokstaver. Lin-
jeavstand enkel (1,0)

• Bidragene skal inneholde problemstilling, metodisk
tilnærming og kort om hovedfunn/resultater

3. Eksempel på utforming av sammendrag vil bli publi-
sert på web 

4. Det er bare medlemmer i LaH NSF, samt fra våre nor-
diske samarbeidsforeninger i NoSB som kan presen-
tere et bidrag. Ikke-medlemmer kan bare delta som
samarbeidende deltaker/forfatter  

5. Antatte bidrag kan bare presenteres av deltakere som
er registrert/har betalt deltakeravgift

6. Posterstørrelse er 50 x 70 cm eller 100 x 70 cm. Poster
vil bli festet til vegg med festepasta. Det vil ikke bli
anledning til å ha bord eller annet utstyr ved poster-
presentasjonen.

7. Utvalgte posters vil bli utstilt under hele kongressen
8. Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dek-
ke reise, opphold og evt. øvrige kostnader 

9. Under kongressen vil vi kåre beste poster, vurdert ut
fra innhold og samlet presentasjon.

KONGRESS 2010
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GENERALFORSAMLINGEN 2010
Landsgruppen av Helsesøstre arrangerer Generalforsam-
ling onsdag 21. april kl. 0830-1130 i forbindelse med hel-
sesøsterkongressen i Svolvær, Lofoten.
Enkeltmedlemmer eller faggrupper som har saker de øn-
sker fremmet på Generalforsamlingen, må sende disse
skriftlig (fortrinnsvis elektronisk) innen 20.februar
2010.
Evt. GF-saker sendes til LaH på følgende adresse:
astrid.grydeland@bluezone.no eller til LaH NSF, Post-
boks 272, 6501 Kristiansund N.

Saksliste og saksdokument vil i henhold til gjeldende ved-
tekter sendes faggruppene i fylkene 3 uker før general-
forsamlingen holdes. Saksliste og saksdokument vil også
på bli lagt ut på LaHs nettsider 
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre 
NB! Det forventes at alle som melder seg på GF, selv har
med saksdokumenter lastet ned fra nettsiden.

Vi oppfordrer alle LaH-medlemmer som deltar på årets
kongress, og evt. andre medlemmer av LaH til å delta på
generalforsamlingen. 
Det er her viktige saker vedtas, valg gjøres og kursen vi-
dere stakes ut.

ÅRETS HELSESØSTER 2010
Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og mar-
kedsføre vårt fag og vår profesjon både innenfor og
utenfor sin egen virksomhet/kommune

• Har bidratt til utvikling av helsesøsters fagområde
• Er medlem av Landsguppen av Helsesøstre NSF

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: LaH NSF, Postboks 272
6501 Kristiansund N innen 01.03. 2010
Vedtak om Årets helsesøster fattes av LaH-styret og
vinner utnevnes på kongressen i Svolvær, 19.-22. april
2010.

DEN GYLNE PENN 2010
Har dere forslag til en (eller flere) helsesøster som:
• Har gjort seg spesielt bemerket ved å publisere fag-
artikler, bøker eller annet skriftlig materiale som
har bidratt til å profilere helsesøstre på en positiv
måte?

Forslag sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: LaH NSF, Postboks 272
6501 Kristiansund N innen 01.03. 2010
Vedtak om tildeling av ”Den gylne Penn” fattes av LaH-
styret og vinner utnevnes på kongressen i Svolvær, 19.-
22. april 2010.

ÆRESMEDLEMSKAP 
i Landsgruppen av helsesøstre NSF. 

KRITERIER
(vedtatt i LaHs styre og fremlagt som orientering på Ge-
neralforsamlingen i 2007).

Et æresmedlemsskap skal henge svært høyt.
Æresmedlemsskap innvilges etter innsendte forslag innen
05.03. hvert år, og etter vurdering av en komite bestående
av 3 representanter fra LaH-styret, leder Sentralt fagfo-
rum og en repr. fra fagpolitisk avdeling i NSF.

Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av
LaHs styre utnevnes til æresmedlem.
Kriterier:
• Ha vært medlem i LaH i over 30 år, og 
Gjennom 
• praktisk helsesøsterarbeid
• skriftlig dokumentasjon
• forsknings- og utviklingsarbeid

ha profilert helsesøsteryrket på en særskilt, positiv måte
og/eller

• På en særskilt måte ha bidratt til faggruppens virke i re-
gional, nasjonal, nordisk eller internasjonal sammen-
heng.

Æresmedlemsskap innebærer:
• Fri medlemsavgift i LaH
• Inviteres til og får fri deltagelse på årlig helsesøster-
kongress og GF

• Kunstverk og diplom som tildeles i forbindelse med ut-
nevnelse/kongress 

• Omtale av æresmedlemmet i fagblad og på LaHs nettsi-
der

Forslag på evt. æresmedlemskap sendes:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik på 
e-post: astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: LaH NSF, Postboks 272
6501 Kristiansund N innen 01.03. 2010
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Valgkomiteen er i gang med rekrutteringsarbeidet til nytt
styre 2010/2011, og forbereder valget som skal skje på ge-
neralforsamlingen i Svolvær, april, 2010.

Styret i LaH 2009/2010 er som følger:

Leder
Astrid Grydeland Ersvik Ikke på valg
Styremedlemmer
Astrid Seim Realfsen Ikke på valg 
Karen Jægtnes Ikke på valg 
Gunhild Kåsa Dehli På valg
Bjørghild Underhaug På valg   
Varamedlemmer
Hilde Egge   På valg       
Nina Misvær    På valg
Signe Myklebust På valg
Valgkomite        
Berit Hamre Ikke på valg 
Birgit Flåten Ikke på valg 
Ellinor Beddari Ikke på valg

Vi trenger gode kandidater til styrevalget våren 2010.
Kunne du tenke deg å stille til valg eller har du forslag til
kandidater?
Forslag til kandidater sendes så snart som mulig og se-
nest innen 20. februar til 
bhamre@stavanger.kommune.no, tlf arb. 51508471 
eller mob. 98452211,
birgit.flaten@ vkbb.no,  ellinor.beddari@hitos.no

Ved valg av henholdsvis styremedlemmer og varastyre-
medlemmer, er det normalt slik at alle kandidater stiller
til verv i styret. Ved første valgrunde (avstemming) er det
de/den som får flest stemmer som blir styremedlem(mer)
for 2 år. Ved andre valgrunde (avstemming) rangeres va-
ramedlemmene etter antall stemmer. Varamedlemmene
velges for et år. Første varamedlem møter fast i styret. Sty-
ret konstituerer seg selv.

Hilsen Berit Hamre, leder i valgkomiteen.

INFORMASJON FRA VALGKOMITEEN

Jeg tror ikke de var så mye lykkeligere i gamle dager. Egentlig hadde de lavtlønnsyrker og mye min-
dre å gjøre. I dag har ikke barna tid til å leke hele tiden, for vi må jo se på TV også. 
Ellers rekker vi jo ingenting. HANS MARTIN, 8 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over Gud og Hermann», Frifant forlag. Gjengitt med tillatelse.  
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––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Hanne Hennig Rustad, ernærings-
fysiolog, Opplysningskontoret for Meie-
riprodukter (Melk.no)
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Hva skjer med ungdommens
kosthold når de bryter avheng-
igheten fra foreldrene og blir
mer selvstendige i sine matva-
revalg? Kostholdet til barn og
unge er i følge undersøkelser i
stor grad i tråd med de norske
anbefalingene, men det er fort-
satt visse utfordringer. 

Når barna er små bestemmer forel-
drene i stor grad hva kostholdet skal
bestå av og når de ulike måltidene
skal spises. Grunnlaget for sunne og
gode matvaner blir lagt allerede i bar-
neårene. Studier har vist at barns
kosthold og livsstil kan ha betydning
for helsen senere i livet, spesielt med
tanke på både fedme og ulike livsstils-
sykdommer som hjerte- og karsyk-
dommer og diabetes type II. 

Jo eldre barna blir, jo mer selvstendi-
ge blir de. I tenårene vokser og utvik-
ler kroppen seg relativt raskt, noe
som også øker behovet for nærings-
stoffer. Dette er også en periode da
mange løsriver seg og ønsker å ta sine

egne matvarevalg. Dette resulterer
ofte i høyt konsum av usunne drikke-
og matvarer. Mange begynner også å
tjene egne penger, som gir dem frihe-
ten til å kjøpe det de selv ønsker. 

Får de i seg alle næringsstof-
fene?
Kostholdet til 8. klassinger er i stor
grad i tråd med anbefalingene, men
på enkelte områder er det store utfor-
dringer i følge undersøkelsen Ung-
kost. Den viser at ungdom får i seg
for mye mettet fett og sukker, og for
lite fiber, vitamin D, vitamin E og
jern. Jentene får i tillegg i seg for lite
kalsium via kostholdet. Dessverre,
men ikke overraskende, er inntaket av

viktige vitaminer og mine-
raler lavere jo mer sukker
de unge har i kosten. 

En undersøkelse fra Pors-
grunns-området i 2002 pe-
ker på noen av de samme
utfordringene i kostholdet
til gutter og jenter på ung-
domsskolen og videregå-
ende. Ungdommens kost-
hold inneholder for lite av
både fet og mager fisk,
som er viktige kilder til

både jod, omega-3 og vitamin D.
Kostholdet inneholder også for lite
frukt og grønnsaker som er gode kil-
der til fiber, antioksidanter, vitaminer
og mineraler. Dette er matvarer som
med andre ord inneholder flere av
næringsstoffene unge ofte får for lite
av. Guttenes kosthold bestod i tillegg
av mer pizza, hamburgere og pom-
mes frites, som vi vet er kilder til mye
av det mettede fettet. 

Et søtt ungdomsliv
Brusforbruket øker gradvis frem til
16-årsalderen for begge kjønn. Deret-
ter synker jentenes forbruk, mens
guttene fortsetter å øke inntaket. Hele
47 % av 18-20 år gamle gutter oppga
å drikke brus med sukker hver dag.
Over halvparten av både guttene og
jentene på ungdomsskolen spiste god-
teri 2-3 ganger i uken, i følge under-
søkelsen fra Porsgrunnsområdet. 

Det høye inntaket av sukker er en av
de største utfordringene i ungdom-
menes kosthold. Det er anbefalt at
sukker ikke skal tilføre mer enn 10 E
% (energiprosent) av det daglige
energiinntaket. En av de største ulem-
pene med å ha for mye sukker i kost-
holdet er at en fyller opp magen med
sukkerrike matvarer. Dermed blir det
mindre plass til mat med viktige næ-
ringsstoffer. Et annet problem er at
mange spiser sukkerholdige matvarer
i tillegg til annen mat. Dette gir krop-
pen raskt for mye energi og kan der-
med føre til overvekt. Et tredje kritisk
aspekt ved et kosthold rikt på sukker-
holdige matvarer er karies og tann-
helsen. 

Hvordan erstatte brusen?
Vann er den beste tørstedrikken
mellom måltidene, både med tanke
på tannhelsen og kroppen. Det er li-

UNGDOM OG KOSTHOLD –
HVORDAN STÅR DET EGENTLIG TIL?

Hanne Hennig Rustad.
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kevel ingenting som tyder på at det er
skadelig å velge sukkerfri saft og brus
for verken ungdommer eller voksne.
Dersom sukret saft og brus byttes ut
med lettprodukter eller aller helst
vann, vil sukkerproblemet for de
unge i stor grad være løst. Selv om
lettprodukter løser sukkerproblemet,
vil det fortsatt være en utfordring for
tannhelsen. For eksempel vil lightbru-
sen fortsatt ha en lav pH slik at den
kan gi syreskader på tennene. 

Spis mer av…
Vitamin E er et fettløselig vitamin
som finnes i matvarer som innehol-
der det sunne, umettede fettet. Gode
kilder kan være nøtter, planteoljer,
tran og helkornsprodukter. Vitaminet
er et nødvendig antioksidant for
kroppen, men er også viktig for nor-
mal utvikling og for nerve- og mus-
kelfunksjoner.

Velger man grove baguetter, grovt
brød og andre grove kornprodukter
får man i tillegg i seg jern som er vik-
tig for blant annet transport av oksy-
gen ut til musklene. Dette mineralet
har flere unge for lite av, men er også
et generelt problem hos mange
kvinner i fertil alder. Kjøtt og fisk er

også gode kilder til jern, sammen
med leverpostei og jernberiket bru-
nost og prim (kun Litago). 

Tran hele året
Uten vitamin D er det vanskeligere
for kroppen å nyttiggjøre seg kalsiu-
met i kosten, og vitaminet stimulerer
absorpsjonen av kalsium fra tarmen.
Vitamin D og kalsium er derfor svært
viktig for å styrke skjelettet og tenne-
ne. Over 85 % av 13 år gamle jenter
og gutter får mindre enn anbefalt
daglig inntak av vitaminet gjennom
kosten. Vitamin D er det eneste vita-
minet vi ikke trenger å få kun via ma-
ten vi spiser. Vi kan også produsere
det selv når huden eksponeres for sol.
Dessverre ligger Norge så langt nord
at det kun er i sommermånedene at
huden klarer å produsere vitamin D
som kroppen kan nyttiggjøre seg.
Derfor er det viktig å ha et kosthold
som inneholder fet fisk og tran hele
året. Andre matvarer som ekstra lett-
melk, skolemelk med mild kakao-
smak, smør og margarin er tilsatt vi-
tamin D og kan være viktige bidrag-
sytere i kostholdet i tillegg.

Ungdommen strekker seg
raskt
Kalsium er en av de viktigste bygges-
tene i skjelettet vårt. Skjelettet
gjennomgår hver dag en prosess der
det både brytes ned og bygges opp, og
i løpet av en 7–10 års periode har vi
faktisk fått et helt nytt skjelett. Det er
imidlertid bare frem til ca. 25 års-al-
deren det er mulig å få til en økning
av benmassen. Etter denne tid taper
vi mer enn vi klare å bygge opp, noe
som forklarer hvorfor eldre mennes-
ker lettere får brudd enn yngre. Den
beste kilden vi har til kalsium i det
norske kostholdet er melk og meieri-
produkter. Ved å spise 3 porsjoner
med meieriprodukter hver dag, i til-
legg til å ha et variert kosthold, vil en
dekke kroppens kalsiumbehov. 

Dropper melken
I de tidlige tenårene er skjelettet eks-
tra mottagelig for å lagre kalsium.
Faktisk kan det lagre så mye at det til-
svarer det som tapes i alderdommen.
Et målbart tegn på at ungdommene

begynner å ta egne valg, er at jenter
allerede i 12-årsalderen begynner å
velge bort skolemelk. Dette medfører
at 75 % av 13 år gamle jenter får i seg
mindre kalsium enn anbefalt. Ved å få
i seg nok av både kalsium og vitamin
D i denne perioden legges grunnlaget
for et sterkt skjelett gjennom hele li-
vet. Det er derfor et paradoks at de
som trenger næringsstoffene i melken
mest, velger den bort.

Helsesøstre har en viktig rolle
Mange ungdommer hører ikke på
foreldrenes råd og oppfordringer når
det kommer til livsstil, helse og kost-
hold. Ofte er dette informasjon som
må komme fra andre for at de skal
lytte og ta de sunne valgene. Derfor
har andre personer som er i kontakt
med ungdommen, som lærere, helse-
søster og tannpleiere, en viktig rolle i
denne livsperioden. Ved å formidle
effektene av et usunt kosthold både
på kroppen og tennene, kan ungdom-
mene inspireres til å velge sunnere. 

Gi råd ut fra hva som opptar
ungdommen
Gode råd om helsen 40 år frem i tid
er lite motiverende for ungdom. Fo-
kuser heller på noe som opptar dem i
dag, som for eksempel utseendet eller
hvordan kosthold kan påvirke musk-
ler og utholdenhet i forhold til fysisk
aktivitet. Da kan det være lærerikt å
vite at skal en forbrenne en hambur-
germeny med pommes frites og suk-
kerholdig brus, må en jogge i mer enn
2,5 timer. Melk etter trening er like
bra som en sportsdrikk for restitu-
sjon. Spiser du ”5 om dagen” med
frukt og grønnsaker får du i deg mer
vitamin C enn det er i de fleste vanli-
ge vitaminpiller. 

Alt går i perioder…
Ungdommenes kostholdsopprør en-
drer vanligvis karakter over tid. Etter
hvert som de blir eldre og stifter fa-
milie kommer ofte interessen for å
spise sunt. Dersom de gode vanene er
lagt i barndommen, vil de ofte hentes
opp igjen. Det man er oppvokst med
selv, er ofte det man ønsker å gi vi-
dere til sine egne barn.
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Av Kari Andrine Bondø, helsesøster ved
Nadderud videregående skole
Illustrasjoner av Bente Lunke
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Høsten 2007 deltok jeg og fem
andre i en arbeidsgruppe som
hadde som mål å lage en veile-
der for skilsmissegrupper i
videregående skole. Prosjektle-
der Hilde Egge hadde midler til
overs og mente at dette kunne
bli et spennende forsøk. Skils-
missegruppene i barne- og ung-
domsskolen er blitt et godt eta-
blert og verdifullt tilbud til barn
og unge som har opplevd sam-
livsbrudd, men var dette noe for
de eldre ungdommene? Noen
mente at de var blitt så voksne
at skilsmissen ikke angikk dem i
så stor grad lengre. Andre men-
te at de fleste pratet med ven-
nene sine hvis det skulle være
behov for det.

En kollega gjorde en liten spørreun-
dersøkelse blant elevene ved en
videregående skole i Bærum som det
heller ikke var noen grunn til å juble
over med tanke på mulig rekrutte-
ring. Etter lengre tid med forsøk på
rekruttering på både på nett, mar-
kedsføring i elevrådet og rundt om i
klassene, endte jeg opp med tre jenter
som kanskje ville være med. Det ble
ingen gruppe da, men vi fikk noen
tips om hva de kunne tenke seg å ta
opp som tema.

Ett år senere gjorde jeg et nytt forsøk,
og denne gangen laget jeg en litt
uhøytidelig invitasjon på skolens
hjemmeside. Blant annet to ”smilean-
sikter” som var av ulikt kjønn og med
et brutt hjerte imellom.

Overraskelsen var mildt sagt stor da
det kom 9 elever på kontoret på det
oppgitte tidspunktet. De ville gjerne
være med på samtalegruppen som var
annonsert på hjemmesiden.
Elevgruppen besto av to jenter og syv
gutter. Bakgrunnen deres med tanke
på hvor lenge det var siden foreldrene
gikk fra hverandre var helt forskjellig.
Flere hadde opplevd samlivsbruddet
da de var barn og hadde stesøsken og
steforeldre. To av elevene sto midt
oppe ”i dritten” som den ene selv ut-
trykte det. På det første møtet presen-
terte vi oss alle for hverandre. Elevene

fikk på forhånd en skrivebok som de
satte navn på. Første ”oppgave” ble å
tegne familien som ”fyrstikkmennes-
ker ”og hvem de bodde sammen med.
Alle tegnet to hus med unntak av de
to som sto midt i.

Rammer:
Som medhjelper fikk jeg med kollega
Hilde Mostue, som har drevet skils-
missegrupper i ungdomsskolen. Vi la-
get en muntlig avtale om at det som
blir snakket om i gruppen, ikke
bringes videre, og at de selv valgte hva
de ville fortelle. En hyggelig ramme
med litt servering og levende lys løser
litt på stemningen og gjør det lettere å
lage en god atmosfære. Rektor Hanne
Rud på Nadderud er positiv til denne
typen forebyggende grupper og bidro
i stor grad til at det hele lot seg
gjennomføre, også rent praktisk. Ele-
vene fikk ikke fravær, men de leverte
en lapp til lærer om at de hadde del-
tatt i gruppen. Det er en fordel å kun-
ne variere litt på tidspunktene slik at
det ikke går utover det samme under-
visningsfaget hver gang. En del av
midttimen kan man også bruke. 

HELSESØSTERS ERFARING MED 
SKILSMISSEGRUPPE I VIDEREGÅENDE SKOLE

Kari Andrine Bondø.
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Innhold:
Vi fulgte stort sett veilederen, men
improviserte hvis det var tema som
automatisk dukket opp og fortjente
litt plass. Den første oppgaven de fikk
var å lage en livslinje. Her skulle de
plassere viktige hendelser i livet som
for eksempel skilsmisse, nye søsken
etc. (slik blir det forhåpentligvis let-
tere å se livet i perspektiv). Etterpå
fikk de i oppgave å skrive om hvorfor
de trodde at foreldrene ble skilt. Her
ble det nevnt både dårlig kommuni-
kasjon, uenighet om oppdragelse, og
fysisk avstand. Mor ble for eksempel
sliten av å være alene med barna når
far var ute på reise. Nærheten ble
også borte. En annen nevnte utro-
skap, og syntes det var dårlig gjort å
finne en ny samboer kort tid etter
skilsmissen. Krangling om småting
gikk også igjen. Noen hadde opplevd
at de ble budbringere for sine foreldre
etter skilsmissen fordi foreldrene ikke
var på ”talefot”.

På det tredje gruppemøtet begynte vi
å prate litt om hva som aksepteres når
man har en kjæreste. Kan man kline
med andre på fest? Her var det klare
meldinger om at det var utelukket!
Det hjalp ikke om det var russefeiring
eller beruselse. Vi fortsatte med å set-
te opp fire punkter om hva som er
viktig i et forhold. Det som ble rang-
ert høyest var tillit, ærlighet, kjærlig-
het, samvær, omsorg og sex. ”Kryd-
der”, kommunikasjon, humor og til-
trekning er og med. 
Vi fortsatt videre med hva det er de
ønsker å bringe videre til sine egne
barn. Hva er positivt for et barn?
Overraskende mange fremhevet det å
sette grenser. ”Digg” å bli hentet i hel-
gen for eksempel. Det er også viktig å
ha tid nok sammen hele familien og
det å være litt lekne. En mente at da
bør man ikke være for gammel, – 25
år var passende.
Til slutt laget de en livslinje inn i
fremtiden. Hvor er de om 5–10 år?
Alle ville gjerne studere enten innen-
lands eller utenlands. Felles for alle
var at de hadde tro på forhold, men
at de ville vente til de hadde studert
ferdig og var mere etablert. Det kun-
ne se ut som om de var redde for å

starte for tidlig av redsel for at det
skulle bli brudd i forholdet. En av
jentene ville ”leve” før hun fikk barn.

Vi skulle egentlig avsluttet her, men
alle ville så gjerne fortsette litt til.
Dumt å avslutte når man er blitt kjent
med hverandre! Det ble til at vi hadde
tre møter til hvor alle var til stede
hver gang.

Erfaringen jeg sitter igjen med er at
det er behov for skilsmissegrupper
også i videregående skole. Ungdom-
mene er blitt litt eldre og mere reflek-
terte. De har nytte av å sette ord på
tanker rundt prosessen og dele erfa-
ringer med hverandre. Det at gruppe-
medlemmene hadde forskjellig bak-
grunn viste deg å være positivt. De
lærte av hverandre og syntes det var
fint å kunne gi råd til andre som kan-
skje sto midt oppe i det. En artikkel i
”Magasinet” for en tid tilbake viser
noen voksne godt etablerte mennes-
ker som forteller at de fortsatt er
skilsmissebarn. Skilsmissen varer livet
ut og man skal forholde seg til stadig
nye utfordringer knyttet til dette.

Ideen og tanken bak samtalegruppene
er ikke minst å gi de unge en mulig-
het til å reflektere sammen slik at
sjansen for at de selv blir skilte kan-
skje reduseres. Det å få tro på at for-
hold kan vare og at skilsmisse ikke

nødvendigvis er løsningen. Når man
kjenner til hva som kan gå galt, kan
man til en viss grad forebygge sam-
livsbrudd.

Evalueringene etterpå fortalte blant
annet at de fikk ryddet litt i hodet og
kunne derfor konsentrere seg bedre
om skolearbeidet. Noen syntes det var
lettere å bringe dette temaet på ba-
nen. En annen sa at gruppen ga ener-
gi. En av guttene hadde vært med i
gruppe på ungdomsskolen og syntes
han hadde mere utbytte av å være
med nå. I veilederen står det en del
om juridiske rettigheter. Det var det
en som savnet og det taes til etterret-
ning. Ellers var det flere som hadde
fått misunnelige kommentarer fra
klassevenner da de gikk til møtene.
En hadde tenkt å skulke skolen en
dag, men gjorde det ikke på grunn av
gruppemøte.

Jeg holder på å planlegge en invita-
sjon til ny gruppe og det er to som
ikke fikk plass sist som står på vente-
liste. Slik jeg ser det, vil det ikke bli
noe problem med for få deltakere.
Dette er spennende og morsomt og
jeg gleder meg!

For mere informasjon:
kari.bonde@baerum.kommune.no
hilde.egge@baerum.kommune.no
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Av Malika Bommen, helsesøsterstudent
ved Diakonova
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Abstract
The purpose of this article is to discuss
issues relating to how the school nurse
can strengthen the mental health of re-
fugee children in Norwegian schools.
The article aim to identify various fac-
tors that impact the vulnerability and
coping abilities of children exposed to
traumas, and to study how work with
peer groups can contribute to a process
that leads to improved mental health.
This will be done by studying relevant
literature focusing on how children are
impacted by uprooting, flight and re-
settlement, and how the school nurse
approaches and communicate with the
children through health promoting
groups. 

The children will in various degree ex-
perience stress from traumas in the
past, arrival to a new culture with new
language, and strain from parents’
traumas and their ability to adjust-

ment to the life in Norway. This affects
their mental health and can result in
depression and fear, expressed by diffi-
culties with concentration, increased
vigilance, fear of the future and psy-
chosomatic reactions. Groups conduc-
ted by the school nurse, however, leads
to mutual support and a sense of be-
longing, which promotes the ability to
cope. It is worth noting that the chil-
dren have various backgrounds and ne-
eds of support, which requires a sensiti-
ve approach where the school nurse is
aware of the vulnerability and coping
strategies of the pupils. 

Key words: School health nurse, Refu-
gee children, Mental health, Peer
groups.

INTRODUKSJON
Norge er de senere år blitt beriket
med barn fra mange forskjellige land,
bakgrunner og kulturer. Selv om de
fleste vokser opp til å bli ressurssterke

borgere som bærer med seg en rik arv
fra sitt opprinnelsesland (1), er flykt-
ningbarn likevel en sårbar gruppe
med behov for spesiell oppmerksom-
het (2, 3) Deres sammensatte og
komplekse situasjon bringer nye ut-
fordringer til helsesøstertjenesten,
ikke minst når det gjelder helsesøsters
lovfestede forebyggende psykososiale
arbeid (4, 5). Skolehelsetjenesten an-
befales å være særlig opptatt av grup-
per med spesielle behov i det forebyg-
gende psykososiale arbeidet (4). Blant
disse gruppene er barn som har opp-
levd traumer i forbindelse med opp-
brudd, flukt og ankomst til Norge,
samt tap av omsorgspersoner, hjem
og lekekamerater (6). Studier fra Oslo
viser at barn som har opplevd krig,
eller har foreldre som har opplevd
krig er aller mest sårbare (7). Mange
bosetter seg etter hvert i byer eller
sentrale strøk (8) der psykiske van-
sker blant barn og ungdom allerede
en stor utfordring (5). I Oslo og

NÅR BARN BLIR FLYKTNINGER
HELSESØSTERS BIDRAG TIL STYRKET PSYKISK HELSE

PSYKISK HELSE

Malika Bommen har tidligere jobbet
mye i Sentral Asia, blandt annet har
hun jobbet 3 år med mobile helse-
klinikker i Kazakhstan. Malika hå-
per å kunne bruke helsesøsterutdan-
ningen i forebyggende arbeid i Af-
ghanistan/ Tajikistan i framtiden.

Malika Bommen sammen med afgahnsk jente.
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Akershus alene bor det ca. 52 000
personer med flyktningbakgrunn (9),
og det er sannsynlig at helesøster mø-
ter dem i sin tjeneste. 

I en vanskelig livssituasjon er angst
eller depresjon en normal reaksjon
(10), og undersøkelser tyder på at
hele 27 % av barn og unge med forel-
dre som har etnisk minoritetsbak-
grunn sliter med psykiske vansker
(11). Disse vanskene vil i ulik grad
påvirke daglig fungering i forhold til
mestring, trivsel og relasjon til andre
mennesker (3). 

Egne erfaringer med flyktninger i
Norge og andre verdensdeler, både i
jobbsammenheng og som privatper-
son, har ført til en økende interesse
for deres spesielle situasjon, og er
bakgrunnen for valg av tema. Artik-
kelen fokuserer på hvordan helsesøs-
ter kan bidra til å fremme psykisk
helse og mestring hos flyktningbarn.
Gjennom arbeid med grupper har
hun et viktig bidrag (13), og hennes
spesielle kompetanse om barn og
oppvekst, samt hennes tilgjengelighet
på skolene der barna oppholder seg,
gjør at hun har en unik rolle i det
psykososiale arbeidet (14). Helsesøs-
ter har mulighet til å bistå barna i be-
arbeidingsprosesser, fremme mestring
og styrket selvfølelse, og å fange opp
barn som trenger videre støtte eller
henvisning til andre etater (13,14).
Med denne bakgrunn vil jeg forsøke å
belyse følgende problemstilling: 

”Hvordan kan helsesøster bidra til å
fremme psykisk helse hos barn som
er flyktninger?”
Psykisk helse kan beskrives som evne
til å mestre tanker, følelser, adferd og
hverdagens krav (5). Mestring hand-
ler om å utvikle og ta i bruk egne res-
surser og er en sentral faktor når det
gjelder utvikling og psykisk helse. Be-
grepet dreier seg ikke om å være vel-
lykket, men om å klare seg i hverda-
gen. Mestring gir en opplevelse av
å ha krefter og kunnskap til å møte
utfordringer, og følelse av å ha kon-
troll over eget liv (12).
Avgrensing
Artikkelen fokuserer på nyankomne

flyktninger i skolen, og tar for seg hel-
sefremmende grupper for 10–12
åringer som metode for å fremme
mestring. I 10–12 års alderen er barna
i brytning mellom å være barn og
ungdom, og både opplevelse av mest-
ring og sosiale relasjoner er viktig for
psykisk helse (15). Det tas utgangs-
punkt i at barna har vært gjennom
traumer og ofte befinner seg i en van-
skelig livssituasjon Studien bygger på
Antonovskys teori om å vektlegge det
som bringer helse for den enkelte, og
å styrke disse faktorene (16). 
Det vil være naturlig å se flyktning-
barnet som en del av en familieenhet
når helsefremmende og støttende til-
tak settes i verk (3). Grunnet begren-
singer i artikkelens omfang omhand-
ler den imidlertid kun barnegrupper
som støttetiltak. Jeg går heller ikke
inn på viktige områder som tverrfag-
lig samarbeid, kulturforskjeller og
bruk av tolk. 

Metode
Artikkelen bygger på gjennomgang og
drøfting av nyere litteratur og for-
sking knyttet til flyktningbarn og psy-
kisk helse, og helsesøsters helsefrem-
mende arbeid med barn i grupper.
Det er gjort litteratursøk i databaser
(Bib-sys, PubMed, Ovid) med søkeor-
dene refugee, scoolchild, asylem see-

ker, public health nurse, school nurse
og mental health og en kombinasjon
av disse. Videre er det gjort søk i nett-
sider tilhørende offentlige institusjo-
ner og manuelle søk i artikkelens re-
feranser. 

Det ble funnet mye litteratur om le-
gers, psykologers og psykiateres til-
nærming til flyktningbarn, mens det
var meget få treff som omhandlet hel-
sesøsters oppgaver for å fremme psy-
kisk helse hos barna. Det virker som
om det er gjort lite forsking på dette
viktige området. Intervju med helse-
søstre som jobber i bydeler med
mange flyktninger kunne antagelig
gitt en klarere fremstilling om tilnær-
mingsmåter i forhold til problemstil-
lingen. Likevel har jeg valgt litteratur-
studie som eneste informasjonskilde
for å spare tid. Selv har jeg ingen em-
peri på området. 

FUNN OG DISKUSJON 
Flyktningbarn og psykisk
helse
Å bli revet opp fra det som er kjent
og trygt kan føre til at opplevelsen av
sammenheng svekkes (16), og barna
bli mer utsatt for depresjon og angst.
Alvorlige traumer kan gi psykiske re-
aksjoner som nattlige mareritt, ”flash-
back”, konsentrasjonsvansker og ned-

Sentral-Asiatiske gutter.
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satt evne til aldersadekvat lek eller be-
hov for å være alene (17). Psykoso-
matiske plager som søvnvansker,
sengevæting og vondt i magen eller
hodet er heller ikke uvanlig når på-
kjenningene blir større enn mes-
tringsevnen (6). Angst kan oppleves
som en følelse av indre uro og usik-
kerhet som kan være vanskelig å mes-
tre for barna (17). Når plagene blir
kroniske kan barnet betegnes som
”traumatisert” (3).

Forhold i eksil
Mye tyder på at forholdene i eksil er
like viktig for psykisk helse som opp-
levde traumer og tap før og under
flukten (18). Selv om det er lite vi kan
gjøre med det som er skjedd tidligere,
er den støtten og hjelpen helsesøster
og andre bidrar med i eksiltilværelsen
av stor betydning (2). Når barn blir
flyktninger mister de mye av sitt na-
turlige nettverk og får dermed mindre
muligheter til støtte og omsorg (3, 6).
Påkjenninger i forbindelse med flukt
og eksil fører til at ikke alle foreldre er
i stand til å gi barna den omsorg de
har behov for den første tiden etter
ankomst til Norge. Psykiske proble-
mer, språk- og kulturforskjeller og
opplevelse av isolasjon kan gjøre det
vanskelig å dekke barnas behov for
nærhet og trygghet (11). Barn som
kommer til Norge uten foreldre er
spesielt sårbare (19). Tallet på enslige
mindreårige asylsøkere er økende,
bare de fem første månedene i år kom
hele 930 barn under 18 år alene til
Norge (20). Norske undersøkelser vi-
ser at både barn og voksne flyktning-
er opplever ensomhet i sitt nye norske
miljø (2,19). Isolasjon og ensomhet
fører til misstrivsel og gir større risiko
for utvikling av psykiske problemer
(21). 

Risikofaktorer og ressurser
Helsesøster må være oppmerksom på
at barn som kommer som flyktninger
ofte har større vansker enn det tilsy-
nelatende kan virke som (2). De stør-
ste risikofaktorene for psykiske pro-
blemer er som nevnt stress fra tidli-
gere traumer og ankomst til nytt
land, nytt språk og ny kultur, samt
foreldrenes traumer og tilpasnings-

dyktighet. Varig skade oppstår når be-
lastningene overskrider barnets mes-
tringsevne (6). Derfor vil det å styrke
mestringsevne være et viktig mål med
gruppene. Antonovsky understreker
at en opplevelse av sammenheng er av
stor betydning for god psykisk helse. I
den grad barnet kan fatte eller forstå
og håndtere det som skjer i det nye li-
vet i Norge, og samtidig oppleve hver-
dagen som meningsfull, vil det ha
gode utsikter for å mestre tanker, fø-
lelser og hverdagens utfordringer på
en god måte (16). Det blir derfor en
viktig oppgave for helsesøster både å
oppdage det enkeltes barns ressurser
og å støtte barnets mestringsstrategier
slik at det blir i stand til å begripe,
håndtere og finne mening i utfor-
dringene det møter.

Flere faktorer påvirker barns toleran-
se for belastninger. Personlige egen-
skaper som god kognitiv kompetanse,
evne til å skape positive relasjoner til
andre, og en aktiv holdning til mest-
ring av problemer vil styrke barnas
motstandskraft og mestring (6). Like
viktig er det å ha et stabilt og godt
forhold til minst èn omsorgsperson
som oppmuntrer og er en god rolle-
modell (6). Det å være en del av en
gruppe er også en beskyttende faktor
for barn (22), og er anbefalt som en
viktig metode når det gjelder psyko-
sosialt arbeid med flyktningbarn
(3,11).

Helsefremmende grupper 
Helsesøsters grupper har helsefrem-
mende effekt av flere grunner. For det
første bidrar gruppetilhørighet til å
bryte isolasjon og tilbaketrekning
(13). Vår selvfølelse og oppfattelse av
egenverd er avhengig av en følelse av
å være forbundet med andre (3).
Samtidig vet vi at traumatiske hen-
delser ofte svekker evnen til gode re-
lasjoner, og at det å ha reist fra nett-
verk forsterker ensomhet og isolasjon
ytterligere (2). Grupper vil derimot
bidra til å fremme en følelse av tilhø-
righet, som er viktig for god psykisk
helse og trivsel (13). Barna i gruppen
kan støtte hverandre følelsesmessig
gjennom å lytte, forstå, og ved å vise
at et gruppemedlem ikke er alene om

å oppleve vanskeligheter (23). Det å
kunne dele historier eller kunst med
andre i gruppa bidrar til å utvikle so-
siale mestringsmetoder ved at en
knytter seg til andre (11). Grupper er
dessuten en fin arena for å bygge opp
sosial kompetanse barna ikke har lært
hjemme (22). Det har også en positiv
effekt når barna kan være rollemodel-
ler for hverandre – hvis du kan, så
kan jeg. Når barna i tillegg får bidra
til å hjelpe hverandre vil det ofte sam-
tidig bety selvhjelp (11). Til sist har
gruppedialogen, der barna kan sette
ord på eksistensielle problemer og ut-
forske fremtiden sammen, en helse-
fremmende effekt (3). En interessant
undersøkelse fra Sverige viste at nett-
verkskapende grupper som vektla å
styrke kultur, samhørighet og venn-
skap med andre barn fra eget land,
utlignet forskjellen i psykisk helse
mellom flyktningbarn fra Bosnia og
svenske jevnaldrende over en periode
på 5 år (22). Før vi ser på hvordan
helsesøster møter barna vil jeg kort
nevne at grupper også kan by på flere
utfordringer. Blant annet kan mang-
lende språk, kulturforskjeller og psy-
kiske vansker gjøre det vanskelig for
barna å kommunisere og bidra til en
god gruppeprosess (13). 

Helsesøsters møte med bar-
na
Det er ikke uvesentlig hvordan helse-
søster møter barna, og en av hennes
viktigste oppgaver er å skape en åpen
og støttende atmosfære. Hun bør
møte barna med en positiv forvent-
ning om at alle har noe å bidra med,
og få fram alles bidrag slik at de føler
seg sett og respektert (23). For trau-
matiserte barn er det spesielt viktig at
helsesøster gjør gruppene forutsig-
bare ved blant annet å opplyse om
hva som vil skje (3). Det å gi realistisk
ros og oppmuntring er av stor betyd-
ning for barnas oppfatning av seg
selv, og et viktig element for å skape
en god gruppeprosess (23). Helsesøs-
ter bør ha god kjennskap til barnas
dagligliv, og de utfordringene de står
overfor, for best mulig å kunne støtte
dem (3). Mitt inntrykk fra arbeid
med asylsøkere er at det skaper både
glede og tillitt om en også har litt

Helsesostre_110:Mal_Helsesøstre  08-02-10  08:33  Side 45



PSYKISK HELSE

HELSESØSTRE – NR. 1-201046

kunnskap om barnets hjemland eller
språk. Det viktigste er nok likevel å
møte barna der de er, være var over-
for deres signaler, og å ha respekt for
deres kulturbakgrunn og verdier. 

Traumatiserte barn kan ha spesielt
god nytte av grupper med fokus på
kommunikasjon gjennom aktiviteter
og kunstneriske uttrykk som bilde,
bevegelse, musikk, sang, drama eller
lek (24). Det som skapes i gruppen er
dessuten et godt redskap for videre
samtale. En fordel ved å bruke lek og
kunst er at det ikke finnes noen
språkbarriere som hindrer barna i å
utrykke det de ønsker å si. Selv om
mange barn lærer norsk raskt og til-
synelatende snakker bra, kan de ha
store hull som gjør at de ikke klarer å
utrykke for eksempel følelser og opp-
levelser (25). 

Helsesøster bør være oppmerksom på
at tegning og fortelling ofte frem-
bringer minner fra hendelser fra for-
tiden. Omfattende forskning har på-
vist sammenheng mellom et aktivt
vedlikehold av minner og opplevelse
av kvalitet og mening i livet, og -
interessant nok - mestringsnivå i dag-
liglivet (13). Minner kan selvsagt både
være en stressfaktor og en ressurs i
forhold til mestring. Det har vist seg
at omgivelsenes innstilling til hen-
delsene har sterk innvirkning på
hvordan barna selv ser på det de har
gått igjennom (13, 26). Eksempelet
under er et omtrentlig utdrag fra en
samtale jeg hadde med ”Ali”, en ung
gutt som kom alene til Norge noen år
tilbake, der han forteller om flukten: 

Ali:  ”I flere timer måtte jeg henge
under en trailer som kjørte gjennom
Tyskland til Danmark. Det var mørkt,
og jeg trodde jeg skulle bli kvalt av ek-
sos – jeg holdt på å gi opp flere ganger” 
Jeg:  ”Hva var det som gjorde at du
ikke gav opp?”
Ali:  ”Jeg klamret meg fast og tenkte
på moren min” (som var forsvunnet
noen år tidligere)
Jeg:  ”Det var jammen lurt å tenke på
moren din – du må være sterk som
klarte å komme hele den lange veien
uten å gi opp.”

En slik betraktning kan sannsynligvis
fremme selvaktelse og stolthet over
egen mestring, og gutten fikk muli-
gens se tilbake på hendelsen med ett
litt annerledes perspektiv der han hel-
ler har en helterolle enn en offerrolle.
I gruppesammenheng har helsesøster
i tillegg mulighet til å la de andre
gruppemedlemmene bekrefte og opp-
muntre den som forteller (13). Når
helsesøster verdsetter barnets egne
problemløsningsmetoder og mes-
tringsstrategier kan det resultere i
stolthet over å lykkes, og fremme håp
og tro på framtiden (26). Dette reiser
spørsmålet om en sterk medlidende
holdning fra helsesøster kan skade
mer enn det fremmer helse. Dersom
helsesøster setter alle problemer og
psykiske vansker i forbindelse med
barnets opplevde traumer og flukt vil
det jo stadfeste en offerrolle som er
lite helsefremmende. Ved derimot å
peke på barnets hensiktmessige reak-
sjoner og handlinger når alt er van-
skelig vil hun kunne styrke mes-
tringsevnen. Antagelig er det mest
helsefremmende om helsesøster har
en empatisk grunnholdning av at
også vanskelige hendelser kan bidra
til å gi vekst og fremme mestring og
personlig utvikling om de blir satt i
riktig perspektiv (16). Her trengs det
videre studier.

Et kritisk blikk på grupper
Selv om det finnes mye forsking om
helsebringende faktorer i gruppetera-
pi (13) er det dessverre lite forskning
på bruk av grupper i helsesøstertje-
nesten (23), og det er alltid en risiko
for at opprettelse av en gruppe kan bli
ett slag i lufta (13). Dersom helsesøs-
ters arbeidspress gjør det vanskelig å
følge opp barn i gruppen som trenger
videre støtte forsvinner noe av hen-
sikten med gruppen. Helsesøster bør
være oppmerksom på egen begrens-
ning, og mulighet for tverrfaglig sam-
arbeid skulle nesten være en forutset-
ning for å starte en gruppe (3). Grup-
per er en måte å nå flere barn samti-
dig (23), og det kan muligens skje på
bekostning av enesamtaler med helse-
søster. Det er verdt å merke seg at
barn ofte føler seg mer komfortable
og deler mer åpenhjertelig i en liten

gruppe enn ved enesamtaler (13). In-
dividuell samtaler er likevel en viktig
metode jeg mener bør være et supple-
rende tilbud til alle som er med i
gruppa. Det samme gjelder hjembe-
søk, som ikke bare gir helsesøster et
inntrykk av barnets familie og livssi-
tuasjon (27), men bidrar til å bryte
barrierer (og kanskje også noen for-
dommer) mellom flyktningfamilien
og – for å generalisere – det norske
samfunn. 

En annen faktor som kan begrense ef-
fekten av en gruppe er om helsesøster
ikke klarer å få tak i helheten i barna
og deres familiers situasjon (22). Fa-
milien er kanskje den aller viktigste
ressurs for barnet, og dersom familien
lider og opplever vanskeligheter vil
det naturlig nok berøre barnet. En
studie fra Sverige viser at etablering av
foreldrenettverk på asylmottak hadde
god effekt på deprimerte barn.
Gjennom opprettelse av foreldregrup-
per fikk foreldrene hjelp til å støtte
barna sine, og foreldrenettverket stilte
opp for barn som fungerte dårlig.
Barn som hadde uttrykt stor håpløs-
het begynte å leke og gå på skolen
igjen, og med styrkede foreldre var det
få som trengte individuell hjelp (22).
Studien tyder på at det i mange tilfel-
ler ikke er nok med barnegrupper
alene. Det er nødvendig med helhetlig
tenking, og her bør det nevnes at også
foreldrene får begrenset utbytte av
støttende tiltak om de sosiale forhol-
dene ikke ligger til rette. Lav sosial sta-
tus, arbeidsledighet, trangboddhet og
diskriminering påvirker både voksne
og deres barns psykiske helse (2).

En kan spørre seg om det kan virke
stigmatiserende å samle flyktningbarn
i egne grupper, og om det ikke ville
være bedre med blandingsgrupper for
å støtte opp under integrering. Der-
som målet med gruppa er integrering
og større nettverk virker det klart for-
delaktig med blandingsgrupper. Men
når det gjelder å fremme mestring
hos nyankomne, ofte traumatiserte
barn, bør nok en gruppe sammensatt
av barn med lignende erfaringer være
førstevalg før andre typer grupper
igangsettes (3). 
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Til slutt vil jeg understreke at likheten
med etnisk norske barn er generelt
større enn forskjellene. Det er derfor
viktig at helsesøster bruker sin gene-
relle kompetanse på vanlig måte og
stoler på faglig kunnskap (28). Ikke er
alle barn skadet, og endringspotensia-
let er også svært forskjellig. Noen
mestrer selv de vanskeligste utfor-
dringer, mens andre bruker lang tid
på små, men vesentlige forandringer
(2).

AVSLUTNING
Helsesøsters kompetanse og tilgjenge-
lighet på skolene danner et unikt ut-
gangspunkt for å kunne bidra til å
fremme barns psykiske helse. Vi har
sett at bruk av grupper er en god me-
tode for å få tak i barnas ressurser og
bygge opp under deres mestringsev-
ne. Fordi flyktningbarn er spesielt ut-
satt for psykiske vansker vil det ikke
være riktig om helsesøster ser an situ-
asjonen eller venter på tegn til angst,
depresjon eller adferdsvansker før til-
tak iverksettes (29). Hun bør være
oppmerksom på både risikofaktorer
og ressurser hos barna fra første dag
de blir en del av skolen, og bidra med
sin kompetanse for at overgangen til
ett nytt liv skal bli meningsfullt,
håndterbart og forståelig – og aller
helst lystbetont (16). 
Som student har jeg liten erfarings-
bakgrunn å bygge på. Likevel har flere
års erfaringer med arbeid blant flykt-
ninger i Sentral-Asia og Norge gitt
meg ett inntrykk av at små tiltak kan
utgjøre en stor forskjell i enkeltmen-
neskers liv. Artikkelen er skrevet i håp
om at helsesøsters unike kompetanse
i forebyggende og helsefremmende
arbeid kan komme flyktningbarn til
gode på en måte som bidrar til å ska-
pe oppreiste, trygge og tillitsfulle barn
med ett viktig bidrag i det norske
samfunn. 
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vansker. I: Glavin K, Helseth S og Kvarme
L (red). Fra Tanke til handling. Metoder
og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten.
Akribe AS: Oslo; 2007

Moren og faren er sjefen over
ungene. De jobber for det mes-
te, mens barna slapper av. De
har et veldig avslappet forhold
til foreldrene.

MARIA, 8 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over
Gud og Hermann», Frifant forlag. 
Gjengitt med tillatelse.
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FRI

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Intervju med Ove Jørgensen, rådgiver,
Helsedirektoratet
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsedirektoratets undervis-
ningsprogram FRI er en nyttig
samarbeidspartner for Skolehel-
setjenesten. Omtrent 60 % av
alle landets ungdomsskoler er
med i programmet som har
eget nettsted, www.FRIstedet.no 

FRI har tobakk som tema, men
grunnverdiene mestring, selvstendig-
het og frihet til egne valg kan brukes
på flere livsstilsområder. 

Effekt av FRI
FRI er gratis og er det største forebyg-
gende programmet i norsk skole no-
ensinne. Programmet er evaluert flere
ganger og viser meget gode resultater.
Blant elever som deltar i FRI er det
omtrent halvparten så mange som
røyker og snuser, sammenlignet med
elever som får annen type tobakks-
undervisning, sier Jørgensen, og leg-
ger til at man kan kontakte Helsedi-
rektoratet på e-post for å få mer in-
formasjon. På www.FRIstedet.no lig-
ger alle evalueringsrapporter Om FRI.

FRI og læreplanen (LK06)
FRI er knyttet tett til læreplanen og
alle leksjoner har egne mål som er
hentet fra læreplanen. Hovedfokus i
FRI er sosial, digital og muntlig kom-
petanse. Det betyr at FRI er et godt
verktøy for lærerne for å oppnå øn-
skede mål i LK06.

Helsesøsterens rolle i FRI
Helsesøsterens deltagelse i FRI kan
knyttes til ”Kommunens helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten”, se

spesielt på anbefalt program 8. trinn
side 57 i veilederen. 

Hvordan få til samarbeid?
På FRIstedet ligger det ute mye infor-
masjon om temaet røyk og snus og
hvordan man skal komme i dialog
med ungdommer om temaet. Jørgen-
sen sier at mange helsesøstre allerede
er verdifulle partnere for undervis-
ningsprogrammet FRI, men at det
ønskes et tettere samarbeid. Du må
gjerne komme med forslag til hvor-
dan man best mulig kan få til et godt
samarbeid. 

Hvordan kan Helsedirektora-
tet bidra?
Har du tanker om hvordan vi kan
hjelpe dere i arbeidet i ungdomssko-
len? Ta kontakt med oss for diskusjon
eller tilbakemeldinger. 

På FRIstedet har Skolehelsetjenesten
eget sted under FRI-nettverk. Her kan
du se hvordan du kan jobbe med FRI,
sier Jørgensen. I tillegg finner du in-
formasjon om hvilke erfaringer helse-
søstre har med sin rolle i FRI. Har du
noe du vil dele med FRI? Erfaringer,
tips, råd? Send e-post til
FRI@helsedir.no. 

Hvordan kan du bidra?
Jørgensen ønsker tettere samarbeid

med Skolehelsetjenesten, nettopp for-
di helsesøstre har kompetanse både
på helse og på forhold i skolen. Noen
helsesøstre velger å være pådrivere for
å få lærere til å melde klasser inn i
FRI, andre deltar på foreldremøter for
å informere, mens enkelte har egne ti-
mer om helsekonsekvenser ved bruk
av tobakk. 

Hvor mange røyker og snu-
ser i Norge?
21 prosent av befolkningen røyker
daglig i 2008. Blant unge mellom
16–24 år røyker 15 prosent. Når det
gjelder snus, så bruker omtrent 6 pro-
sent av den voksne befolkningen i
Norge snus daglig (2008). Blant unge
mellom 16–24 år er tallet 11 prosent
daglig snusing. 

Gledelig nedgang i røyketall
Heldigvis har vi de senere år sett en
kraftig nedgang i røyking, spesielt i de
yngre aldersgruppene. På ungdoms-
trinnet er det samlet ca 5 prosent som
røyker daglig, mens det på 8. trinn
kun er 1 av 100 som røyker daglig.

– EN NYTTIG SAMARBEIDSPARTNER

Ove Jørgensen.

Påmelding i programmet
Lærerne melder på sine klasser
på FRIstedet. De bruker egen
kode på lærersidene, og den kan
de få ved å kontakte
FRI@helsedir.no

Røyk- og snusfri 
kontrakter
Hvert år kan elever og foresatte
signere kontrakt om å være 
røyk- og snusfri. Helsesøstre kan
bidra ved å peke på viktigheten
av denne.

Effektiv og mild for allergikere med tørr hud!
Decubal er helt fri for parfyme og fargestoffer og og kan brukes av hele 
familien. De milde produktene inneholder kun rene, enkle ingredienser som 
pleier og gjenoppbygger huden fra topp til tå. Decubal brukes også fore-
byggende eller som supplerende pleie i forbindelse med lett eksem eller 
psoriasis.

Gå inn på www.decubalpluss.no

BLI
MEDLEM

NÅ!

• Gratis vareprøver
• Gratis eksperthjelp

DECUBAL 
PLUSS
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Astrid Grydeland Ersvik
Leder LaH NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Norsk Sykepleierforbund har i en år-
rekke støttet det nasjonale sykepleier-
forbundet i Zambia (ZUNO), blant
annet med støtte til hiv-positive syke-
pleiere. God helse er avgjørende både
i arbeidslivet og privat. Flere tusen
zambiske sykepleiere har fått opplæ-
ring om hiv/aids, med oppfordring
om å la seg teste. Et nasjonalt nettverk
med over 100 lokale støttegrupper er
opprettet slik at sykepleiere på gras-
rotnivå kan bistå hverandre. 

Etter hvert har NSF satt sterkere fo-
kus på støtte og utvikling av ZUNO
som fagforening - i samråd med No-
rad, som er klar over NSFs mangeårig
kompetanse og erfaring som norsk
fagforening.  I desember 2007 fikk
ZUNO - etter mange års kamp - na-
sjonal godkjenning som fagforening,
men mange utfordringer gjenstår.
Uten NSFs vedvarende støtte hadde
ZUNO som nystiftet fagforening

knapt overlevd. I 2009 fokuserte sam-
arbeidet på trening av ledere og tillit-
svalgte. Et opplegg for systematisk
trening er igangsatt og vil strekke seg
over flere år. Viktige temaer som fag-
foreningsarbeid, forhandlingsteknikk
og konfliktløsning er prioritert.

LaH NSF har lenge ønsket å etablere
et internasjonalt samarbeid utover
vårt nordiske samarbeid (NoSB), og
tok i 2009 kontakt med NSFs interna-
sjonale avdeling for å vurdere om vi

kunne ”hekte oss på” noen av NSFs
prosjekt. Som representant for den
største faggruppen i NSF, ble jeg opp-
fordret til å delta på evalueringen av
støttegrupper i Zambia, samt bidra
med min kompetanse og erfaring på
drift av faggrupper.

I november dro derfor spesialrådgiver
Anne Berit Rafoss fra NSF og jeg til
Lusaka, Zambia.
I ZUNO sine nyoppførte lokaler had-
de vi innledningsvis møter med le-
delsen i det Zambiske sykepleierfor-
bundet, samt lederne for de tre eksis-
terende faggruppene (jordmødre,
operasjon og undervisning). 

EN INTERESSANT OG LÆRERIK
REISE I ZAMBIA

Fakta om Zambia
Zambia er en uavhengig republikk (fra
1964), med Rupiah Banda som president.
Befolkningstall anslått til ca. 13 millioner,
hvorav over 68 % antas å leve under fat-
tigdomsgrensen.
Offisielt språk er engelsk, samt at man
snakker 7 hovedspråk og over 80 ulike di-
alekter/stammespråk. 
Zambia er en kristen nasjon, men en rek-
ke religioner og stammetradisjoner eksis-
terer.
En av fem voksne antas å ha hiv. Barnedø-
deligheten var i 2005 102 pr. 1000 fødte.
Gjennomsnittlig levealder er vel 35 år.
Kostholdet er i stor grad basert på mais,
blant annet i form av den mettende grøten
Nshima som spises med ulikt tilbehør.Vår reise gikk fra Lusaka via Kapiri Mposhi, til Mansa, tilbake via Kapiri Mposhi, til

Ndola og Kitwe, til Solwezi før retur til Lusaka.

Støttegruppen i Mwense og norske gjester.
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ZUNO’s president Thom Dauti 
Yung’ana fortalte at man nå primært
ønsker å etablere faggruppe for helse-
søstre (public health nurses), basert
på politiske signal om satsing på
kommune- og folkehelse, samt opp-
levde behov ute blant befolkningen.
Videre ser man behov for faggrupper
for barnesykepleiere, bedriftssyke-
pleiere og psykiatriske sykepleiere.
NSF ønsker å bidra til opplæring og
styrking av faggruppeledere i Zambia,
og videre planlegging av dette vil skje
i samarbeid mellom NSF og ZUNO i
2010. 
Vår hovedoppgave på reisen var å
evaluere 12 lokale støttegrupper for
sykepleiere rammet av hiv/aids. Støt-
tegruppene ble opprettet fra ca. 2004,
på lokale sykehus og helsestasjo-
ner/helseklinikker. De fikk en opp-
startskapital og etablerte ulike former

for inntektsgivende virksomhet – den
mest vanlige er drift av såkalte ”tuck-
shops” hvor man selger brus og andre
varer. Inntektene brukes til å støtte
sykepleiere under sykdom, gi de en
verdig begravelse og støtte barna av
sykepleiere som dør av hiv/aids. Støt-
ten blir gitt i form av medisiner, mat,
moralsk og åndelig støtte, støtte til
skoleuniformer og bøker, begravelse
osv.
De 12 gruppene var et randomisert
utvalg i tre provinser; Central, Luapu-
la og Northwestern province.
Zambia er et stort land, og besøket
hos gruppene innebar mange timer
med kjøring hver dag. Totalt har vi
tilbakelagt et sted mellom 3-400 mil i
bil.

Mange forhold – logistikk, regntid
med lyn, torden og regnstormer, hygi-
ene, mat, motorstopp osv. - gjorde at
evalueringsreisen ble krevende, men
vi fikk gjennomført intervju med 11
av 12 grupper. 
En foreløpig versjon av evaluerings-
rapporten er overlevert ZUNO. Den
endelige rapporten vil være klar på
nyåret.

Møtet med Zambias helsevesen, syke-
pleierne og befolkningen ute i lands-
byene og de større byene var på
mange måter en reise tilbake i tid. 

Her driver man helsevesen med små
ressurser hva angår penger og utstyr,
og må utnytte kreativitet og mennes-
kelige ressurser til fulle. En slik situa-
sjon ga både utslag i apati og oppgitt-
het, men også pågangsmot og stolt-
het. For egen del var møtet med støt-
tegruppen i Mwense et av reisens
”gylne øyeblikk”. 

Her møtte vi reflekterte og engasjerte
fagfolk, som blant annet tilbød fami-
lieplanlegging på helsestasjonen og
solgte prevensjon i sin tuckshop. De
så betydningen av veiledning av kolle-
ger, ønsket å understøtte foreldres
sensitivitet generelt overfor barna, og
fedre spesielt i spørsmål knyttet til
barns oppvekst. 
LaH vil vurdere om og hvordan vi
evt. kan bidra med faglig og økono-
misk støtte til videre drift av denne
støttegruppen og helsestasjonen.

Litteratur:
Evaluation report ZNA-NNO hiv/aids project
for Nurses& Midwives, 2007 

Support group promising practice document,
Prepared at the Zambian – Malawian Sup-
port Group Conference held in Chipata,
Eastern Province, Zambia 25 – 28 June,
2007

Caring for the carers: experiences from a joint
hiv/aids project carried out in Zambia by
the Zambian and Norwegian nurses associ-
ations, Ann-Karin Pettersen, July 2006

Mitigating the plight of HIV-infected and -af-
fected nurses in Zambia. Vitols M.P., du
Plessis E. & Ng’andu O. International Nur-
sing Review 2007

Nettsider:
www.zuno.org.zm 
www.sykepleierforbundet.no  
- se Internasjonalt arbeid

www.sykepleierforbundet.no/helsesostre 
- se Internasjonalt engasjement

INTERNASJONALT ARBEID

Skikkelig regnvær, lyn og torden i an-
marsj – regntiden har mye og veks-
lende vær å by på!

Noen inntrykk fra Zambia via kameralin-
sen:
En glad guttegjeng som syntes vi to
hvite var veldig rare, og bare måtte se
nærmere på oss!

Under: Tomatsalg i veikanten.

Fra Tuckshopen som støttegruppen i
Mwense driver; her viser de stolt frem
babytepper og annet utstyr som de sel-
ger.

Å veie seg er ganske morsomt når
man kan dingle i det fri!
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ARTIKKELOVERSIKT 2009

ARTIKKELOVERSIKT HELSESØSTRE 2009

 1 

ARTIKKELOVERSIKT Helsesøstre 2009 
 

TEMAOMRÅDE ARTIKKEL FORFATTER NR SIDE 
Amming     
Baby/barn 
 

Spalter i leppe, kjeve og gane Hege Solberg og 
Lise Lagerlind 
Høyland 

1 26-27 

Mamma tar ikke lenger telefonen Nina Børnick 1 30 Bokanmeldelser 
*Forfatter vil her si 
anmelder 

Helse i tid og rom Siri Foyn 1 30-31 

 Dobbelt Mamma Siri Foyn 1 33 
 Å være foreldre til et for tidlig 

født barn 
Mette Mehus 
Røyksund 

2 78 

 Da pappaen til Johanne hadde 
kreft 

Anne Torhild 
Kopperud 

2 78-79 

 Se meg! Rita Eikeland 
Krogstad 

2 79-80 

 Små føtter setter dype spor Anita K. Kvalsvik 3 68-69 
 Seksualitet i skolen; perspektiver 

på undervisning 
Agnes C. W. 
Giertsen 

3 70 

 Ketsjup er ålreit Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 70-71 

 Om kommunikasjon for ledere i 
helsevesenet 

Kristin Meli 3 72-73 

 Måltidet – en verdi å ta vare på! Liv-Kari Alnes 
Lyngøy 

3 74 

 Bryst er best (film) Liv Tønjum 3 74-75 
Ernæring/kosthold/ 
Fysisk 
aktivitet/overvekt 

Familiefokus ved overvekt og 
fedme hos barn – gode møter 
kan gjøre en forskjell 

Gudbjørg Øen 2 10-15 

 Barn i likevekt Siss Åse Holm, 
Gry Hybenthal, 
Randi Reed Mohn, 
Borghild Barreth 

2 16-17 

 Barn og kosthold – de sunne 
byggeklossene for et godt liv 

Hanne Hennig 
Rustad 

2 70-72 

 Matallergi og annen form for 
matoverfølsomhet 

Ragnhild 
Halvorsen 

3 16-18 

Flyktninger/ 
Asylsøkere/ 
Innvandrere 

”Snakk – norsk gruppe” Inger Lande 
Haugen og 
Elisabeth Engh-
Juel 

2 60-62 

 Helsesøster for asylsøkjarar Jane Reite 
Grøtteland, Liv-
Kari Alnes 
Lyngøy, Elin B. 
Svendsen, Lisbeth 
Hoggen Totland, 
Randi Erdal 

3 8-9 

 Rutiner for første møte med 
barnefamiliar frå andre kulturar 

Inger Selnes 
Nakken 

3 10 

Folkehelse Satsing på helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten – et 
folkehelsespørsmål 

Jo Cranner og 
Kirsten Aunaas 

3 43-47 

 2

Forebygging Jentegrupper Liv Standal 
Kokvold 

1 11 

 Familiehuset Villa Adler Helen Holm 1 18 
 Trygg oppvekst – en metode for 

økt mestring og selvfølelse 
Anne Torhild 
Kopperud 

2 6-7 

 Helsekilden – eventyrlig 
helseopplysning! 

Renate R. Skinne 2 18-21 

 Prosjekt ”Nærmiljøhuset” Else-Britt Næss 2 32-33 
 Prosjekt tidlig intervenering i 

Fredrikstad 
Kari Solhøi 2 57-59 

 Helsesøstre hjelper foreldre med 
å forebygge ulykker 

Helsedirektoratet 2 74-75 

 Gode rutiner for solbeskyttelse i 
solvennbarnehager 

Kreftforeningen 2 77 

Foreldreveiledning Pappa i fengsel Anders Mo og 
Rune Bjørnsen 

1 8-9 

 En fars tanker Størk Heggdal 1 9 
 Vårs, et kurs om samspill i 

familien 
Ingjerd Hvatum 3 28-29 

Helsestasjon 4 år – trygg og klar Kari Aasen og 
Inger Dahl 

1 19-21 

 Prate og gjøre gruppe Camilla Vogt 2 24-25 
 Erfaring fra forsterka 

helsestasjon 
Ann Iren Hatløy 3 15 

 Er helsestasjonen 
helsefremmende? 

Merete Waage 
Hanssen-Bauer 

3 25-27 

 Taler brukernes sak Anne Luke 3 30-31 
 Helsesøster, for og med 

barselfamilien 
Siv-Lise Bendixen 
Stærk 

3 31-32 

Internasjonalt Nordisk samarbeid for barn,  
hva og hvem er NoSB 

LaH-styret 1 34 

 Internasjonalt samarbeid LaH-styret 1 48 
 NosB samarbeidsmøte 2009 Astrid Grydeland 

Ersvik 
3 52 

Kongress/GF Kongress/GF 2010 Red. 1 28-29 
 Valg 2009 Valgkomiteen 1 44-46 
 Helsesøsterkongressen 2009 Astrid Grydeland 

Ersvik 
2 40-42 

 Protokoll fra GF 2009 LaH-styret 2 43-48 
 Kongress/GF 2010 Red. 3 39-42 
Kvalitetssikring/ 
Fagutvikling/ 
forskning 

Helsesøsteryrket og 
profesjonalisering 

Åshild Glad 2 34-38 

 Nytt namn på gammal häst? Ola Berglund 2 51 
 Eg – helsesøster Frode Ose 3 53-54 
 Interkommunalt samarbeid Red. 3 59 
LaH/NSF Nytt fra LaH LaH-styret 1 43 
 Æresmedlemskap/ 

LaHs fagstipend 
LaH-styret 1 47 

 LaHs styre 2009-2010 LaH-styret 2 49-50 
 Sunne barn leker best Lisbeth Normann 3 6-7 
 Klinisk spesialist – noe for deg? Astrid Grydeland 

Ersvik 
3 24 

Ledelse Gleder og utfordringer for Red. 2 22-23 
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Forebygging Jentegrupper Liv Standal 
Kokvold 

1 11 

 Familiehuset Villa Adler Helen Holm 1 18 
 Trygg oppvekst – en metode for 

økt mestring og selvfølelse 
Anne Torhild 
Kopperud 

2 6-7 

 Helsekilden – eventyrlig 
helseopplysning! 

Renate R. Skinne 2 18-21 

 Prosjekt ”Nærmiljøhuset” Else-Britt Næss 2 32-33 
 Prosjekt tidlig intervenering i 

Fredrikstad 
Kari Solhøi 2 57-59 

 Helsesøstre hjelper foreldre med 
å forebygge ulykker 

Helsedirektoratet 2 74-75 

 Gode rutiner for solbeskyttelse i 
solvennbarnehager 

Kreftforeningen 2 77 

Foreldreveiledning Pappa i fengsel Anders Mo og 
Rune Bjørnsen 

1 8-9 

 En fars tanker Størk Heggdal 1 9 
 Vårs, et kurs om samspill i 

familien 
Ingjerd Hvatum 3 28-29 

Helsestasjon 4 år – trygg og klar Kari Aasen og 
Inger Dahl 

1 19-21 

 Prate og gjøre gruppe Camilla Vogt 2 24-25 
 Erfaring fra forsterka 

helsestasjon 
Ann Iren Hatløy 3 15 

 Er helsestasjonen 
helsefremmende? 

Merete Waage 
Hanssen-Bauer 

3 25-27 

 Taler brukernes sak Anne Luke 3 30-31 
 Helsesøster, for og med 

barselfamilien 
Siv-Lise Bendixen 
Stærk 

3 31-32 

Internasjonalt Nordisk samarbeid for barn,  
hva og hvem er NoSB 

LaH-styret 1 34 

 Internasjonalt samarbeid LaH-styret 1 48 
 NosB samarbeidsmøte 2009 Astrid Grydeland 

Ersvik 
3 52 

Kongress/GF Kongress/GF 2010 Red. 1 28-29 
 Valg 2009 Valgkomiteen 1 44-46 
 Helsesøsterkongressen 2009 Astrid Grydeland 

Ersvik 
2 40-42 

 Protokoll fra GF 2009 LaH-styret 2 43-48 
 Kongress/GF 2010 Red. 3 39-42 
Kvalitetssikring/ 
Fagutvikling/ 
forskning 

Helsesøsteryrket og 
profesjonalisering 

Åshild Glad 2 34-38 

 Nytt namn på gammal häst? Ola Berglund 2 51 
 Eg – helsesøster Frode Ose 3 53-54 
 Interkommunalt samarbeid Red. 3 59 
LaH/NSF Nytt fra LaH LaH-styret 1 43 
 Æresmedlemskap/ 

LaHs fagstipend 
LaH-styret 1 47 

 LaHs styre 2009-2010 LaH-styret 2 49-50 
 Sunne barn leker best Lisbeth Normann 3 6-7 
 Klinisk spesialist – noe for deg? Astrid Grydeland 

Ersvik 
3 24 

Ledelse Gleder og utfordringer for Red. 2 22-23 

 3

ledere i Østfold 
 Kostra rapportering Gunvor Bergem 

Lia 
3 56-57 

 Helsesøster – god på fag og 
ledelse 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 62-65 

Nyheter/ 
Informasjon/ 

Prosjekt pilothelsestasjoner LaH-styret 1 40 

 Prosjekt pilothelsestasjoner Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 51-52 

 Nasjonalt kompetanse- og 
utviklingssenter 

LaH-styret 1 51 

 Nasjonalt kompetanse- og 
utviklingssenter 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 48-50 

 Ny alarmsentral for barn og 
unge 

Reidar Hjermann 3 50 

Psykisk helse Livsglede Eva Ogre 2 65-67 
 Oppstart av Bapp-grupper JorunnMari 

Børstad 
3 11 

 Bapp-grupper i Ålesund Annborg Jønland 3 12-13 
 Barnegruppe på ønskelista Red. 3 66-67 
 Psykisk helse – tilbud til elever i 

videregående skole 
Margaret Helle 3 35-36 

Rus/Rusmisbruk Familieprogrammet Kjærleik og 
grenser 

Wenche Gjerde 
Sætre, Jorunn 
Augestad Osnes, 
Ann Iren Hatløy 

3 14 

Seksualitet Seksualopplysning i ny drakt Kari Forsberg 
Andersen og Tove 
Anita Ødegaard 

2 63-64 

Skolehelsetjeneste Incestsenteret – forebyggende 
arbeid i 6.klasse 

Kristine Gøthesen 12 12-13 

 Hva skjer? Nytt hefte til 
pubertetsundervisning 

Anne Kristiansen 
og Lise Voktor 

1 13 

 Nettbasert kontakt med elever i 
videregående skole 

Trude Tomasgård 
Dal 

1 14 

 Barn i aktivitet Anita Marthinsen 2 8-9 
 Nettverksgruppa for 

helsepersonell i videregående 
skole i Østfold 

Vigdis Leiulfsrud 2 54-55 

 Helsestasjon for studenter Ellen Weydahl 2 68-69 
 MOT som program i 

skolehelsetjenesten 
Nancy Østrem 
Særsten 

3 37 

Tannhelse  Fra munn til potte Fra Puls jan.2007 1 15-17 
 Tannhelsetjenesten en viktig 

samarbeidspartner! 
Tone Hustad Fürst 1 22-23 

Utdanning 
 

Sammen for en bedre 
helsesøsterutdanning 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

2 76 

 Utdanning av helsesøstre – et 
felles ansvar? 

Ragnhild Sollesnes 3 19-21 

 Samarbeidsprosjekt mellom 
helsesøsterutdanningen ved 
høgskolen i Ålesund og 
samarbeidspartnere 

Kari Blindheim og 
Berit Misund Dahl 

3 22-23 

Vaksiner Hva kan helsesøstre gjøre i Kari Anne 2 26-28 
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ARTIKKELOVERSIKT 2009

 3

ledere i Østfold 
 Kostra rapportering Gunvor Bergem 

Lia 
3 56-57 

 Helsesøster – god på fag og 
ledelse 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 62-65 

Nyheter/ 
Informasjon/ 

Prosjekt pilothelsestasjoner LaH-styret 1 40 

 Prosjekt pilothelsestasjoner Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 51-52 

 Nasjonalt kompetanse- og 
utviklingssenter 

LaH-styret 1 51 

 Nasjonalt kompetanse- og 
utviklingssenter 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 48-50 

 Ny alarmsentral for barn og 
unge 

Reidar Hjermann 3 50 

Psykisk helse Livsglede Eva Ogre 2 65-67 
 Oppstart av Bapp-grupper JorunnMari 

Børstad 
3 11 

 Bapp-grupper i Ålesund Annborg Jønland 3 12-13 
 Barnegruppe på ønskelista Red. 3 66-67 
 Psykisk helse – tilbud til elever i 

videregående skole 
Margaret Helle 3 35-36 

Rus/Rusmisbruk Familieprogrammet Kjærleik og 
grenser 

Wenche Gjerde 
Sætre, Jorunn 
Augestad Osnes, 
Ann Iren Hatløy 

3 14 

Seksualitet Seksualopplysning i ny drakt Kari Forsberg 
Andersen og Tove 
Anita Ødegaard 

2 63-64 

Skolehelsetjeneste Incestsenteret – forebyggende 
arbeid i 6.klasse 

Kristine Gøthesen 12 12-13 

 Hva skjer? Nytt hefte til 
pubertetsundervisning 

Anne Kristiansen 
og Lise Voktor 

1 13 

 Nettbasert kontakt med elever i 
videregående skole 

Trude Tomasgård 
Dal 

1 14 

 Barn i aktivitet Anita Marthinsen 2 8-9 
 Nettverksgruppa for 

helsepersonell i videregående 
skole i Østfold 

Vigdis Leiulfsrud 2 54-55 

 Helsestasjon for studenter Ellen Weydahl 2 68-69 
 MOT som program i 

skolehelsetjenesten 
Nancy Østrem 
Særsten 

3 37 

Tannhelse  Fra munn til potte Fra Puls jan.2007 1 15-17 
 Tannhelsetjenesten en viktig 

samarbeidspartner! 
Tone Hustad Fürst 1 22-23 

Utdanning 
 

Sammen for en bedre 
helsesøsterutdanning 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

2 76 

 Utdanning av helsesøstre – et 
felles ansvar? 

Ragnhild Sollesnes 3 19-21 

 Samarbeidsprosjekt mellom 
helsesøsterutdanningen ved 
høgskolen i Ålesund og 
samarbeidspartnere 

Kari Blindheim og 
Berit Misund Dahl 

3 22-23 

Vaksiner Hva kan helsesøstre gjøre i Kari Anne 2 26-28 

 4

kampen mot livmorhalskreft? Trosterud 
 Vaksine mot livmorhalskreft i 

barnevaksinasjonsprogrammet: 
Kunnskap og holdninger blant 
helsepersonell 

Jeanette Stålcrantz 
og Nina Bjæring 
Brox 

2 29-31 

 Siste nytt om HPV-vaksinen Red. 3 38 
Vold/overgrep Den vanskelige volden Reidar Hjermann 1 6 
 Piskens språk Astrid Grydeland 

Ersvik, Ándre 
Grundevig 

1 7 

 Incestsenteret i Vestfold 20 år Liv Horpestad 1 10-11 
Diverse Gro Dahle – forfatter i 

skjærgården 
Liv Standal 
Kokvold 

1 24 

 Nålestikk Marit Eikaas 
Haavimb 

1 36-38 

 Kvalitetssikret 
informasjonsmateriell om 
morsmelkerstatning 

Brev fra et knippe 
norske mødre 

3 33-34 

 
Utarbeidet av Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH. 
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MINNEORD – ANN EVA EIK
Ann Eva Eik, født 26.03.1962 – døde 28.12.2009.

Knappe 2 uker før jul laget vi plan for hvordan Ann Eva
skulle starte i arbeid igjen etter nyttår. Ann Eva gledet
seg veldig til å begynne som helsesøster igjen etter et år
med sykdom og krevende behandlinger. Det gikk dess-
verre ikke slik, og det var med stor sorg vi mottok be-
skjeden om at Ann Eva var død.

Ann Eva var ferdig utdannet sykepleier i 1986. Hun ar-
beidet ved sykehusene i Molde, Hammerfest og Region-
sykehuset i Trondheim før hun tok helsesøsterutdan-
ning i 1991. 
Ann Eva begynte som helsesøster i Molde kommune i
1997. Før hun kom til Molde hadde hun erfaring fra
Fræna og Surnadal. Fra 2005 var hun leder for vaksina-
sjonskontoret i Helsetjenesten.

Som fagperson var Ann Eva løsningsfokusert, engasjert
og ryddig. Hennes faglige styrke kom til uttrykk på
mange måter. Hun var nøye med å holde seg oppdatert
og var en vi ringte til når vi lurte på noe. Hun var god
til å lytte og viste oss respekt. Hun fikk oss til å føle at
spørsmålene vi kom med var gode uansett, og hun for-
klarte på en måte som vi forstod.
Ann Eva var god til å motivere, til å stå på, øyne mulig-
heter, til å finne gode løsninger og ha realistiske og
gjennomførbare mål. Hun viste stort engasjement for
helsesøsterfaget og var en pådriver for faglig utvikling
og kvalitet. Ann Eva var uredd og sa fra hvis noe tok gal
retning eller var urettferdig. Mange har opplevd støtte
og veiledning fra Ann Eva når en som helsesøster har
stått i krevende og vanskelige saker. 
Om hun var bestemt så formidlet hun det på en god
måte uten at noen følte seg støtt.

Ann Eva hadde evne til å leve seg inn i andre sin situa-
sjon, særlig ungdommene som hun sto veldig nær i
jobbsammenheng og hadde god kontakt med. Ann Eva
var med å etablere og å bygge opp Helsestasjon for ung-
dom i Molde. Ann Eva arbeidet både i Helsestasjon for
ungdom, skolehelsetjenesten og ved kontoret for reise-
vaksinasjon. Hun var faglig ansvarlig for smittevernar-
beidet i Barne- og familietjenesten.
Hun hadde verv i Norsk sykepleierforbund, lokal fag-
gruppe i Landsgruppen av helsesøstre gjennom flere år.
De siste årene har hun vært medlem av fagutvalget for
Helsesøster-utdanningen ved Høgskolen i Ålesund. Ann
Eva satte spor etter seg i fagmiljøene.

Som kollega og medmenneske var Ann Eva unik som
person.

Hun var en stor pådri-
ver for samhold på
jobben og ikke minst i
feiringer av små og
store begivenheter. Da
sykdommen banka på
døra første gangen,
viste hun stor styrke -
var åpen og tok valg
om å kjempe kampen
mot kreften - og at
hun ville leve.
Vi fikk oppleve å ta del
i Ann Eva sitt syk-

domsforløp. Hennes åpenhet om sykdommen gjorde at
vi fikk dele gleden når det var gode resultat på prøvene
og noen fikk feire det med champagne sammen med
henne på Molde sykehus. Ved flere anledninger fikk vi
mulighet til å være sammen med henne selv om hun
var preget av sykdommen.
Hun var også innom jobben på lunsj og hadde med seg
selvplukkede hvitveis i vår.
Vi hadde mange fine turer sammen.

Ann Eva var en raus person, med gode evner til å lytte.
Hun tok andre på alvor og seg selv mindre høytidelig.
Både faglig og personlig var det godt å samarbeide med
Ann Eva. Hun øste av sine fagkunnskaper og erfaringer.
Faglig styrke, innlevelse og gode evner til formidling og
veiledning var sterke sider hos Ann Eva.
Hennes gode humør og stå på vilje smittet. Hun var ge-
nuint oppmerksom på hvordan vi hadde det og hva
som skjedde med oss både på jobb og privat.

Det er tomt etter Ann Eva. Det er vondt at vi aldri mer
skal høre latteren hennes, forsøke å svare på de gode
spørsmålene hun stilte, eller lytte til hennes råd - når
det var det vi trengte.
Vi skal huske alt Ann Eva har lært oss
– om å leve nå
– være nysgjerrig 
– være utålmodig 
– og nyte alt livet gir.
Våre tanker går til Ann Eva sine nærmeste. 

Kollegaer i Barne- og familie og Helsetjenesten, 
Molde kommune

MINNEORD

HELSESØSTRE – NR. 1-201056
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MINNEORD –
MARIT HÅLAND
Vår spreke, livsglade, kloke og gode kollega Marit Hå-
land døde stille 4. desember 2009, 64 år gammel. Marit
hadde vært syk i 2 ½ år, men hennes optimisme smittet
over på oss andre. Vi hadde et håp helt til det siste.
Marit var født i Etne. Marit utdannet seg til sykepleier
og seinere til helsesøster. Marit arbeidet som helsesøster
i Stavanger fra om lag 1975. Sist som leder ved Hund-
våg helsestasjon fram til hun ble syk.
Utallige små og store har lært Marit å kjenne gjennom
jobben. Alle Marit møtte fikk tillit til henne. Hun kun-
ne alt, og hadde stor glede av å dele sine kunnskaper
med andre.
Marit var tvers gjennom positiv, optimist, løsningsori-
entert og praktisk. Eksempel på hennes praktiske anlegg
er at hun skulle på helsesøsteroppdrag til Vassøy. Hun
lånte seg en båt og rodde til Vassøy i stedet for å bruke
buss og ferje som ville tatt mye lengre tid.
Sist vinter var det en dag med snø i Stavanger. Marit
skulle til behandling på sykehuset, bil og kollektivtra-
fikk sto stille. Marit visst råd. Hun tok skiene fatt og
gikk fra Hundvåg til sykehuset. Bare Marit kunne løst
det slik.

Marit Håland var kretsleder i Norsk Sykepleierforbund
Rogaland i perioden 1977 til 1978. Dette var før man
hadde eget kretskontor (nå fylkeskontor) og alt arbeidet
for å fremme sykepleie og sykepleiefaget ble gjort på
dugnad. På tross av dette holdt man månedlige møter,

med stort faglig innhold
og entusiasme. Marit
Håland var også delta-
kende i planleggingen og
gjennomføringen av
landsmøte i Norsk Syke-
pleierforbund i 1979,
som da ble avholdt i Sta-
vanger. 
I 1987 ble Marit Håland
første kommunal lagle-
der med frikjøpt tid,
hun var lagleder for Sta-
vanger kommunale lag.

For NSF som organisasjon var dette en stor milepæl. Vi
kunne da drive medlemsservice på en helt annen måten
enn tidligere. Dette vervet hadde hun frem til juni 1989. 
Marit Håland var også en ivrig forkjemper for videreut-
danning i forebyggende sykepleie. Hun var prosjektle-
der for oppbygging av studiet her i fylket, med oppstart
i 1990. 
Marit Håland var medlem i Norsk Sykepleieforbund
gjennom hele sin yrkesaktive periode. 
Gjennom Marit har vi lært hvor viktig det er å se den
andre eller ta den andre sitt perspektiv i både familie,
hverdagsliv og jobb. Marit var alltid til stede og brukte
mulighetene som kom. Vi vil huske henne slik.

Våre tanker går til familien, Olav og døtrene med deres
familier i sorgen og savnet.
Vi lyser fred over Marit sitt minne.

Kollegaer i Stavanger

MINNEORD
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PSYKISK HELSE

HELSESØSTRE – NR. 1-201058

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av: Studieleder Rune Tvedte
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helsesøster Brit Lønmo er i ferd
med å avslutte sin spesialistut-
danning i barn og unges psykis-
ke helse. Her får vi del i hennes
erfaringer.

Brit er utdannet helsesøster og arbei-
der nå som familieveileder i Andebu
kommune i Vestfold. Hun er nå inne i
siste semester av en tre årig spesialist-
utdanning ved Regionssenteret for
barn og unges psykiske helse Øst/Sør
(RBUP) i Oslo. De siste to årene har
hun valgt en tverrfaglig metodefor-
dypning i spe og små barns psykiske
helse. Her følger hun et utdannings-
forløp sammen med sykepleiere og
kandidater fra andre profesjoner (bar-
nevernspedagoger, leger, pedagoger,
psykologer, sosionomer, og verne-
pleiere), der kandidatene kommer fra
psykisk helsevern/Bupa, BUF etat,
kommunal helse og sosialtjeneste.

I første år av utdannelsen gjennomfør-
te hun også et tverrfaglig kurs i Tera-
peutisk allianse og relasjon.
Sammenhengende for alle tre årene i
utdannelsen er deltakelse i egen profe-
sjonsgruppe. Her er Brit sammen med
andre sykepleiere som arbeider innen
feltet barn og unges psykiske helse. Sy-
kepleiere og helsesøstre velger i utdan-
ningen en metodefordypning i et fag-
område over to år der alternativene er
familieterapi, psykoterapi for barn,
psykoterapi for ungdom, kognitiv at-
ferdsterapi og spe og små barns psy-
kiske helse. 

Fortiden er to kull med helsesøstre og
sykepleiere i gang med utdanningen. I
kullet som startet høsten 2009 deltar
flere helsesøstre.

Siden 2008 har to kull avsluttet spesia-
listutdanningen ved RBUP.

I en lunsjpause fredag 22. januar invi-
terer jeg Brit til en liten samtale om ut-
danningen. 
– Hvilken betydning har utdanningen
hatt for ditt praktiske arbeid?

Først og fremst har forelesningene og
arbeidet i de forskjellige gruppene løf-
tet meg faglig. I dag har jeg langt flere
anvendelige arbeidsredskaper i  sam-
arbeidet med barnefamilier. Det fagli-
ge har for meg vært med til styrke
kontakt og samarbeid med de famili-
ene jeg møter. 

– Hva så med kunnskapen om barnet i
ditt møte med foreldre?

Utdanningen løfter fram kunnskap
om barnet. Gjennom gode foreles-
ninger og praktisk arbeid i gruppene
der vi arbeider og viser hverandre eget
arbeid med barn og foreldre får vi re-
feranser til viktig utviklingspsykolo-
gisk  kunnskap som hjelper meg i mitt
arbeid sammen med barnet og forel-
drene.

– Hvordan har det vært å spesialisere
seg i barn og unges psykiske helse sam-
men med andre profesjoner?

For meg har det hatt stor betydning.
Blant annet har jeg fått flere kontakter
innen bup feltet og i dag samarbeider
jeg mer direkte med spe og små barn-
steamet i bup Tønsberg. Så for meg og
vår kommune har utdanningen med-
ført større grad av samarbeid for barn
og familier som trenger oppfølging.
Dessuten vet jeg nå langt mer om
hvordan de arbeider og de har også
fått mer innsikt om hvilken betydning
arbeidet vårt har for småbarnsfamili-
er. 

– Så hvordan har det da vært for deg å
også tilhøre en profesjonsgruppe i alt
dette tverrfaglige?

Denne gruppen har vært og er en vel-
dig god gruppe. Det sykepleiefaglige
har blitt løftet fram og hatt betydning
til all den kunnskap som har blitt pre-
sentert. Det har vært hyggelig og viktig
å bli kjent med andre sykepleiere som
arbeider med barn og unge og jeg har
fått kjennskap til deres arbeid. 

– Kan du si noe om utdannelsen har
hatt betydning for din identitet som hel-
sesøster?

Samtidig som utdannelsen har gitt
meg et utvidet kunnskapsblikk kjen-
ner jeg også at jeg som helsesøster har
klart å integrere en større forståelse
om meg selv som helsesøster og til de
oppgaver jeg nå har gått inn i som fa-
milieveileder til familier med barn i al-
deren 3 til 6 år.

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE,
INTERVJU MED EN STUDENT

Voksne maser for mye om at
barn skal bli noe. Ofte er de
nesten ingenting selv, men
de tror liksom at de er noe.

KASPER, 6 år

Hvis man blir skilt, blir man
enestående, og da kan man
bli veldig oppskjørtet av å
jobbe.

CAMILLA, 6 år

Unni Lindell: «Sjefen bestemmer over
Gud og Hermann», Frifant forlag. 
Gjengitt med tillatelse.

SPRE KUNNSKAP OM HPV 
OG FOREBYGGING

«Det er særdeles viktig at informasjon om HPV og forebygging gis 
til jenter og foreldre også utover 7. klassetrinn - på lik linje med 
informasjon om andre seksuelt overførbare sykdommer»
Gynekolog Kari Anne Trosterud, Helsesøstre - nr 2-2009 - «Hva kan helsesøstre gjøre i kampen mot livmorhalskreft» 

«Ungdom har krav på å vite om viruset for å kunne beskytte seg»
Professor, overlege KK A-Hus Anne Eskild, Gynekologen 21-4, 2008

 

Helsesøstre har en uvurderlig funksjon som profesjonelle formidlere og viktige helse-
arbeidere i forebyggende helsearbeid.  Vær med og formidle et viktig budskap for 
kvinnehelsen.

Informasjonsbrosjyren – Dette bør du vite 
om Humant Papillomavirus (HPV) – 
(forfattet av gynekolog Kari Anne Trosterud) 
for jenter og foresatte, er et av flere viktige 
hjelpemiddel for å øke kunnskapsnivået  på  
et område mange har lite kunnskap om.

Bestill et eksemplar til alle jenter 
også utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Brosjyren kan bestilles hos:
Sanofi Pasteur MSD
Adresse: Hamangskogen 60, 1338 Sandvika
e-mail: rjensen@spmsd.com

www.gardasil.no
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Barnas Time
Tittel: Barnas Time
Forfattere: Britt Helen Haukø og John
H. Stamnes.
Tegninger: Antonia Ringbom
Antall sider: 196 
Forlag: Tapir Akademiske Forlag,
2009
ISBN: 9788251924207

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Gerd Grong, helsesøster/ fa-
milieterapeut, Barne-, ungdoms- og fa-
milieetaten
–––––––––––––––––––––––––––––––––

En temafokusert barne- og familie-
samtale når mor eller far har psykisk
sykdom og/eller rusproblemer.

Sist vår kom det ut en bok om ”Bar-
nas Time” på Tapir akademisk forlag
skrevet av Britt Helen Haukø og John
H. Stamnes. Boken er en metodebok
for de som skal dyktiggjøre seg og ar-
beide med barn, foreldre og andre
nærpersoner når foreldre har psykiske
problemer og/eller rusproblemer de
har søkt hjelp for. Boken bygger på
seks års erfaring med metoden "Bar-
nas Time" og har kommet til bl.a.
som et resultat av etterspørsel av en
nærmere metodisk beskrivelse av inn-
hold og gjennomføring. 

Man antar at ca. 90 000 barn i Norge
har foreldre med psykiske problemer.
Selv om man ikke kan sette likhets-
tegn mellom psykisk sykdom og dår-
lig foreldrefungering har man lenge
hatt kunnskap om at psykisk sykdom
og/eller rusproblemer kan redusere
evnen til å ta seg av barna. Psykisk
sykdom er ofte tabubelagt og man får
dermed lite erfaring i å snakke om
det, og mange har faktisk ikke ord å
bruke. 

Politiske retningslinjer de siste årene
har gradvis blitt mer tydelige på mål-
gruppens behov og vårt ansvar for å
tilby hjelp. I opptrappingsplan for
psykisk helse legger regjeringen til
grunn at det bl.a. skal drives forebyg-
ging der det er mulig. Kunnskapsopp-
summeringer fra fagfeltet viser at til-
budet til barna er tilfeldig og uforut-
sigbart, og at det ikke finnes felles ret-
ningslinjer for verken å kartlegge
målgruppen, avdekke behov eller tilby
adekvate tiltak. 

Boka "Barnas Time" viser at barn har
behov for å få tilpasset kunnskap og
informasjon om foreldrenes vansker.
Boken bygger innledningsvis på en
stressteoretisk forståelse som synlig-
gjør hvilke konsekvenser som kan
oppstå dersom barn lever under van-
skelig forhold over tid. Bokas hoved-
del gir det jeg vil kalle en praktisk
metodisk beskrivelse av hvordan
”Barnas time” blir gjennomført, og
hvordan veileder/terapeut møter og
gjennomfører samtaler med barn og
unge som er i en vanskelig situasjon.
Beskrivelsene av barnesamtalene har
en pedagogisk tilnærming som viser
respekt og anerkjennelse for barns
medvirkning. 

Både foreldre og barn er sårbare i sli-
ke tabubelagte situasjoner, og forfat-
terne klarer å vise hvordan helseper-
sonell kan nærme seg foreldre og
barn på en respektfull måte. I Barnas
Time ”brydes tavsheden” for å bruke
Karen Glistrups ord.

Samtaler med barn i en vanskelig livs-
situasjon kan være vanskelig. Boken
dekker etter min mening en mangel
innen feltet. Den oppleves både som
konkret, velreflektert og synliggjør at
forfatterne har lang og solid erfaring
fra psykiatri og spesialpedagogikk.

Forfatterne har også gjennomført og
publisert flere studier omkring denne
problematikken.

Boken inneholder gode tegninger
både av barn og av Antonia Ringbom
som tydelig beskriver hvordan barna
kan ha det når foreldrene krangler el-
ler er ruspåvirket. I tillegg til å gi gode
eksempler på samtaler med foreldre
og barn bygger boken på ny nasjonal
og internasjonal forskning og den er
videre rik på referanser. Slik sett bi-
drar den til økt kompetanse innen
feltet.

Bokas konkrete metodebeskrivelse
gjør at den har stor anvendelse og vil
være et nyttig bidrag for de ulike tje-
nestene som har som mål å forebygge
og fremme barns læring, utvikling og
oppvekstvilkår. Jeg vil mene at Barnas
Time også er å anbefale for studenter
på høyskole og universiteter enten
fagområde er spesialpedagogikk eller
sosial- og helsefag.

ANMELDELSER

HELSESØSTRE – NR. 1-201060

ANMELDELSER – BØKER – DVD
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Kundeservice 815 68 332
www.nestlenutrition.no

Althéra® – et  
trygt hydrolysat  
som smaker godt!  

Nyhet for barn med kumelkallergi!

Nestlé HealthCare Nutrition støtter WHO  
i at brystmelk er barnets beste føde.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

”BOSS eller
BUDDY?”
Tittel: BOSS eller BUDDY – Balanse-
gang for dagens ledere
Forfattere: Lisa Wade og Katherine
Johnston
Sidetall: 240 sider
Forlag: Cappelen og Damm, 2009
ISBN: 978-82-02-27982-0

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Gunn Toril Larsen,
Virksomhetsleder/ledende helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Målgruppen for denne boka er ledere
på ulike nivåer. Forfatterne jobber i et
konsulentfirma og begge to har flere
års erfaring som konsulenter innen
leder- og organisasjonsutvikling.

Gjennom arbeidet sitt, så de behovet
for en bok som kan beskrive hva god
ledelse innebærer, samtidig som den
gir svar på ”hvordan”. Målet med
boka er ifølge forfatterne ikke å gi
den enkelte leder mer fagteori, men
konkret og praktisk hjelp beskrevet på
en lettfattelig måte. 

Boka er bygd opp i tre deler, hvor del
1 beskriver problemstillinger rundt de
to lederrollene døpt Boss eller Buddy.
Det gis en beskrivelse av endringer
som skjer på samfunnsnivå, som på-
virker organisasjoner og samtidig stil-
ler nye krav til lederen, hvordan skal
du som leder forholde deg til medar-
beidere med ulik alder, personlighet
og bakgrunn m.m. Ledelse i dagens
samfunn er komplisert og mer kre-
vende enn tidligere. Del 2 i boka gir
en nærmere beskrivelse av Boss- og
Buddy-rollen, mens del 3 handler om
ledelse i praksis. Konkrete situasjoner
beskrives og gir leseren muligheter til
å reflektere over hvordan disse løses.
Vi får presentert en rekke historier fra
virkeligheten, som viser hvordan ulike
situasjoner krever mer eller mindre av
Boss – eller Buddy – rollen.

Forfatterne er tydelige på at dersom
du som leder klarer å kombinere det å
være sjef og kompis på en balansert
måte har du skjønt mye av hva leder-
rollen dreier seg om.
Som kompis forløser du mulighetene
i medarbeiderne dine, og som boss
skjærer du gjennom.

Boka inneholder veldig mange tips og
råd om hvordan man som leder skal
ta effektive beslutninger samtidig som
man får det beste ut av medarbeider-
ne. Det beskrives også konsekvenser
av å legge for mye vekt på enten Boss-
rollen eller Buddy-rollen, og forfatter-
ne har en fornøyelig beskrivelse av
ulike ledertyper fra ”Den sympatiske
seigmann” til ”Heftig og begeistret”.

Dette er ikke boka for ledere som kun
ønsker teoretiske tilnærminger til fa-
get ledelse. Boka gir deg som leder
flere verktøy i verktøykassa, og de
mange historiene bidrar til bevisst-
gjøring og refleksjon rundt egen le-
der-rolle. De fleste eksemplene i boka
er hentet fra privat eller halvoffentlig
sektor, men har overføringsverdi for
ledere i helsesektoren.  

Undertegnede syns forfatterne innfrir
målet med boka som var å inspirere,
forenkle og gi ledere konkrete råd og
tips og jeg ser den som et godt sup-
plement til annen litteratur om le-
delse.

Barn
Reidar Hjermann og Knut Haanes
(red.)
383 sider, foto ved elever ved Ringve
videregående skole, Trondheim
Universitetsforlaget, Oslo, 2009
ISBN: 978-82-15-01443-2
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmeldt av: Cecilie Dangmann, helse-
søster
–––––––––––––––––––––––––––––––––
I boka ”Barn” har Barneombudet in-
vitert forfattere og fagfolk, blant an-
net Jesper Juul, Jon Bing, Hilde Pape,

Magne Raundalen og Thomas Nord-
ahl til å skrive om det å være barn i
Norge. De 30 kapitlene i boka tar ut-
gangspunkt i Barnekonvensjonen, og
handler om alt fra barnas rett til å bli
sett, hørt og ha medbestemmelse, og
det å vokse opp i forskjellige slags fa-
milier. Flere kapitler handler om ung-
domstid, skole, fritid, adferdsproble-
mer, fysiske og psykiske problemer, og
ikke minst barndom – i forskjellige
perspektiv og i historien. Stilen i hvert
kapittel varierer etter tema og forfat-
ter. Noen er mer filosofiske betrakt-
ninger, som ”Barnas beste – hvem be-
stemmer?” når man vokser opp
mellom flere kulturer av Loveleen R.
Brenna. Andre er spennende fag-
kunnskap som i ”Starten på livet –
mulighetenes tid” (Gro Vatne Brean,
Vibeke Moe, Are Brean). Margreth
Olins ”om det å møte” er en vakker
beskrivelse som gikk rett i hjertet
mitt. Innimellom alle disse er det fine
tekster fra elever på 8. trinn ved Ila
skole i Oslo, om alt fra venner til
mamma og pappa. 
Jeg synes dette er en nydelig bok hvor
man kan hente både fagkunnskap og
fakta, men ikke minst hente inspira-
sjon ifra. Det store spennet i tema, og
inndelinger i kapitler gjør at man lett
kan finne sitt interessefelt og fordype
seg i det man ønsker. Den er en selv-
følge for alle oss som jobber med og
for barn, men også alle andre som har
barn eller har vært barn. 
Forfatterinntektene fra boka går til
UNICEFs kampanje ”DEN 1NE”. Et
motto for denne kampanjen er: en
trygg voksenperson kan skape en po-
sitiv forandring i et barns liv. Det kan
være deg! ”Det er dette budskapet vi
mest av alt ønsker at boka skal for-
midle”, sier Knut Haanes i sitt forord.
Og det synes jeg at den gjør.

ANMELDELSER
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Annonser:
1/1 side 4 farger, på omslagets side 4 8.500
1/1 side 4 farger, på omslagets side 2 eller 3 7.500
1/1 side 4- farger, annen plassering 7.000
1/2 side 4- farger, annen plassering 4.500
1/1 side sort hvitt, felleskatalogtekst 3.000
1/2 side sort hvitt, felleskatalogtekst 2.000 
1/3 side sort hvitt, felleskatalogtekst 1.000
Annonsebilag 10.000
Alle annonsepriser er uten MVA.

Annonseansvarlig: 
Gunhild Kåsa Dehli
Kivledalsvegen 99, 3840 Seljord
Tlf. pr.: 35 05 01 97 mobil: 90 89 00 05 jobb: 35 05 93 50
E-post priv: gunhild@kivle.no

Tidsfrister:
Utgivelse 3 nummer i året i februar, juni og oktober.
Neste utgivelse: Juni 2010
Frist for innsending av stoff og annonser: 1. mai 2010.

Innlegg/artikler:
Må sendes på diskett eller e-post. Har du/dere original-
bilder eller illustrasjoner som ønskes brukt – må disse
sendes med (Skriv returadresse på baksiden). Vi ønsker å
formidle det som opptar våre medlemmer. Har du skre-

vet en oppgave som kan lære oss noe – send en kopi til
redaksjonen. Debattinnlegg, bok- og video-anmeldelser
samt nyheter tar vi også gjerne imot. Gi oss beskjed der-
som du ikke ønsker artikkelen lagt ut på vår nettside.

Abonnement:
Bladet «Helsesøstre» kan bestilles av helsestasjoner,
bibliotek, høgskoler, institusjoner, firma og enkelt-
personer.
Opplag: 2900.
Pris kr 450,– pr. år.
Bestilles hos: 
LaH NSF, Postboks 272, 6501 Kristiansund N
eller på: astrid.grydeland@bluezone.no eller på telefon
988 53 496.

Redaksjonen, Helsesøstre nr. 2/2010: 
Lokal faggruppe i Telemark

Lillian Olsen Opedal, 
lillian.olsen.opedal@sauherad.kommune.no
Tlf. 35 94 44 98 (priv) 35 95 71 20/977 50 869 (jobb)

Adresse:
Husk å melde fra ved adresseendring til:
Medlemstjenester, Norsk Sykepleierforbund, 
Boks 456 Sentrum, 0104 Oslo, eller på
medlemstjenester@sykepleierforbundet.no

Info fra redaksjonen

”Mitt elskede barn”
(film)
Brit Jorun Hundsnes (regissør)
Callabee Film, 2004
1time 45min
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Inger Andersen, helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

BU-teamet i Stange kommune har
eksistert i mange år og er ment å være
et rådgivende organ for å kunne drøf-
te saker med mistanke om seksuelle
overgrep. Teamet består av leder for
barneverntjenesten, kommunelegen,
en fra pedagogisk/psykologisk tjenes-
te og en fra helsesøstertjenesten. 
Det har stadig blitt færre henven-
delser til teamet, dette bekymrer oss
når vi vet at barn fortsatt utsettes for
forskjellige former for seksuelle over-
grep.
Vi har drøftet ulike måter for å kunne
spre informasjon til fagfolk, som dag-
lig har med barn å gjøre, for at de skal
vite at seksuelle overgrep dessverre
skjer i like stort omfang og i tillegg få

kunnskap om hva de skal se etter. Vi
kom i kontakt med Callabee Film AS,
som tilbød oss filmen: "Mitt elskede
barn". Filmen hadde premiere under
Haugesunds Internasjonale Filmfesti-
val i 2004 og fikk stor oppmerksom-
het og ble tildelt ulike priser.

”Mitt elskede barn” er en dokumentar
om 33 år gamle Sigrid Beate Edvard-
sen i dagene før hun skal i fengsel for
å sone en 7 år lang dom for å ha
drept sin far. Som barn ble Sigrid Be-
ate utsatt for seksuelle overgrep.
Dette er en sterk film og en rystende

historie om noe som ofte blir forsøkt
dysset ned, som så absolutt ikke bør
bli det! Det er en påminnelse til oss
om at daglig blir barn og unge utsatt
for seksuelle overgrep, ofte av perso-
ner de er avhengig av for trygghet og
utvikling for dem det gjelder er det
svært traumatisk. De blir fysisk og
psykisk skadet for livet. 
Vi i teamet så filmen selv, og etter dis-
kusjonen bestemte vi oss for å vise
den til alle i kommunen, som har
med barn å gjøre. Vi satte av tid og
mulighet for påfølgende diskusjon.
Filmen er god fordi den så tydelig vi-
ser hvilke signaler barnet "sender ut"
for å få hjelp og hvilke symptomer
barnet og hennes familie bærer på.
Den er usminket og ærlig og setter
søkelyset på noe vi vet skjer, som vi
stadig trenger å bli minnet på. Og
som vi må ha kunnskap, mot og plikt
til å gjøre noe med.

Filmen koster kr. 1250 og kan bestil-
les på callabeefilmas@online.no.
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LOKALE GRUPPER

LaH’s lokale faggruppeledere 2010/2011
OSLO: Kristin Waldum, Fururabben 5E, 1361 Østerås

Tlf.jobb: 95 26 66 76  mobil privat: 41 22 09 77
e-post: kristin.waldum@hev.oslo.kommune.no  kwaldum@online.no 

ØSTFOLD: Anne Kopperud, Gunhildåsen 2, 1597 Moss
Tlf. jobb.: 69 28 91 75  mobil: 40 85 21 10
e-post: anne.kopperud@valer-of.kommune.no  an-koppe@online.no  

AKERSHUS: Alice Weerstra, Dalsveien 104, 3145 Tjøme
Tlf. privat: 92 61 55 24: 
e-post: anhwv@hotmail.com 

HEDMARK: Margit Nordstoga, Krystallveien 3, 2322 Ridabu
Tlf. jobb: 62 51 03 32.
e-post: margit.nordstoga@hamar.kommune.no

OPPLAND: Kristin Bratland, Alf Mjøens vei 16, 2815 Gjøvik
Tlf. jobb 61 18 95 15 Mobil: 92 63 99 69 
e-post:  kristin.bratland@gjovik.kommune.no

BUSKERUD: Unn Magda Espeseth, Bjønnedalsveien 4, 3442 Hyggen
Tlf. privat: 31286539  mobil privat: 98 45 23 06 
e-post. unnmagda.espeseth@nedre-eiker.kommune.no  

VESTFOLD: Nina Børnick, Vesterøyv.19e, 3235 Sandefjord 
Tlf. privat: 92 01 84 20 jobb: 41 54 46 84 
e-post: nina.bornick@sandefjord.kommune.no,  helsesoster.vestfold@gmail.com  

TELEMARK: Lillian Olsen Opedal, Malervn.6, 3830 Ulefos
Tlf. privat: 35 94 44 98, tlf. jobb: 35 95 71 20, mobil jobb: 97 75 08 69 
e-post:  lillian.olsen.opedal@sauherad.kommune.no  

AUST-AGDER: Tove Jansen, Hegreven 4, 4818 Færvik
Tlf. priv. 37 03 44 28 tlf. jobb: 37 00 68 50 mobil priv. og jobb: 48 88 22 05 
e-post: tove.jansen@arendal.kommune.no

VEST-AGDER: Kari Mygland Michaelsen, Lille Tømmerås 4, 4760 Birkeland
Tlf.privat: 37278211, mobil: 41613214 tlf jobb: 38137415, mobil jobb: 98299860
e-post: kari.mygland.michaelsen@vennesla.kommune.no 

ROGALAND: Sissel Rygg Bernhardsen, Fjellprydveien 25, 4070 Randaberg
Mobil: 90 73 17 06
sissel.rygg.bernhardsen@stavanger.kommune.no

HORDALAND: Britt Darlington, Sætervegen 19b, 5236 Rådal
Tlf. privat: 55 13 03 99 Tlf. jobb: 55 56 51 60 mobil: 992 47 109
e-post: britt.darlington@bergen.kommune.no , britt-dar@hotmail.com

SOGN OG FJORDANE: Anne Helen Strandabø, Solvornstrondi, 6879 Solvorn
Tlf. jobb: 57 68 56 05, mobil: 48 07 72 48
e-post: anne.helen.strandabo@luster.kommune.no , ahel-st@online.no 

MØRE OG ROMSDAL: Gro Vindal Starheim, vejlevn.16, 6415 Molde
Tlf. jobb: 71 11 16 00 mobil: 90 62 47 79
e-post: gro.starheim@molde.kommune.no 

SØR-TRØNDELAG: Monica Hoff Gaustad, Byåsveien 125, 7021 Trondheim
Mobil: 90 97 38 23
e-post: monica-hoff.gaustad@trondheim.kommune.no 

NORD-TRØNDELAG: Randi Eidem Solem, Skuruvn.3, 7517 Hell
Tlf. jobb: 74 80 44 46/40 mobil privat: 90 17 95 28
e-post: randi.eidem.solem@stjordal.kommune.no ,  randi.eidem.solem@ntebb.no  

NORDLAND: Siw Skaar, Nakkenvn 13, 8310 Kabelvåg 
Tlf. privat: 40 00 80 57, Tlf. jobb: 75 42 01 85, mobil jobb: 99 49 44 55
e-post: siw.skaar@rkklofoten.no,  siw@bedriftsteam.no 

TROMS: Åsa Karlsen, Rødsand 24, 9415 Harstad
Mobil: 90 93 44 07 Tlf. jobb: 77 02 71 40
e-post: asa.karlsen@harstad.kommune.no 

FINNMARK: Kjerstin Møllebakken, Porsveien 14, 9912 Hesseng
Mobil privat: 95 15 46 70, Tlf. jobb: 78 97 76 70 /67 
e-post: kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no

Januar 2010: 2752 medlemmer
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INNMELDINGSSKJEMA

Innmelding
Landsgruppen av Helsesøstre NSF
LaH Postboks 272
6501 Kristiansund N,
via vår hjemmeside
på www.sykepleierforbundet.no
eller via medlemstjenester@sykepleierforbundet.no

SKRIV TYDELIG – MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn _________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________

Postnummer ____________________ Poststed ____________________________________________________

Stilling ______________________________________________________ Født ___________________________

Arbeidssted ______________________________________________________________________________________

Tlf. arbeid ______________________  E-post _________________________________________________________

NB! Medlemsnummer NSF ___________________________________________________________________

Helsesøsterutdanning, sted og årstall _________________________________________________________________

Dato _______________________   Underskrift  _____________________________________________________

§3 i vedtektene: Medlemskap
I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF, og som har videreutdanning som helsesøster, er

sykepleier knyttet til fagområdet, eller er sykepleier under utdanning som helsesøster.

Årskontingent betales og innkreves av NSF og er på kr 408,– (fom. 2008),
– av dette går kr 100,– til Lokal Faggruppe.
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