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Kjære lesere!

Riktig godt nytt år til dere alle!
2011 blir et viktig år for Landsgruppen av helsesøstre og for hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten. Nye lovverk, samhandlingsre-
form og kommunevalg er noen stikkord.

En ny tid for helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
LaH har brukt mye tid på høringsforslagene til ny helse- og om-
sorgslov og ny folkehelselov, samt nasjonal helse- og omsorgs-
plan – alle et ledd i Samhandlingsreformen. Et samlet hørings-
svar fra NSF er oversendt, hvor helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten og betydningen av en god og godt utbygd helsesøstertje-
neste er spesifikt omtalt.
17.januar var forbundsleder Lisbeth Normann, avdelingssjef Ar-
vid Libak og undertegnede i møte med Helse- og omsorgsdepar-
tementet hvor vi fikk presentere vårt syn på høringsforslagene.
Vi etterlyste konkret oppfølging av Utviklingsstrategien (IS-
1798) fra Helsedirektoratet. Slike møter ender sjelden i konkrete
løfter fra myndighetene, men vi fikk forsikringer om at man
også i fremtiden ønsker en sterk helsestasjons- og skolehelsetje-
neste og helsesøstertjeneste, og at man helt tydelig ser de kvalite-
ter disse tjenestene har. Man ønsker ikke en utvikling hvor fastle-
gene overtar stadig flere av oppgavene fra tjenesten. Dette mener
NSF og LaH må fremgå tydelig i nytt lovverk, ikke slik forslaget
nå foreligger hvor man åpner for stor kommunal frihet til å or-
ganisere som man selv ønsker.
Det er vesentlig at vi som helsesøstre er ”på banen” når de nye
lovforslagene behandles i departement og Storting; det er nå vi
har mulighet til å forme fremtidens helsestasjons- og skolehelsetje-
neste!

Snakk med en politiker!
Frem mot kommunevalget i september ønsker LaH å skolere
våre lokale faggrupper i kontakt med politikere og media. Vi har
et klart mål om å sette helsestasjons- og skolehelsetjenesten på
dagsorden for lokale politikere. Vi kan ikke la eldreomsorg og
barnevern alene dominere den lokale valgkampen.
Da trenger vi at helsesøstre i alle kommuner bidrar og kjenner
sin besøkelsestid!

De utsatte barna
Vi er mange som med økende ubehag følger den såkalte Alvdal-
saken i media. Det er rystende historier som kommer frem, og vi

er nok mange som spør oss hvordan slike forhold kan ha pågått
uten at barnevernsmyndighetene grep inn langt tidligere. Samti-
dig vet vi hvor vanskelig det kan være å avdekke denne type hen-
delser. LaH har tidligere utfordret helsesøstre på å bli enda tyde-
ligere, enda modigere til å melde bekymring og gripe inn ved
mistanke om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. I 2009
sto helsestasjonen for 5,4 % av meldingene til barnevernet. I til-
legg vet vi at helsesøstre ofte har en rolle i meldinger fra foreldre
og skole. Allikevel tyder tallene på at vi har en jobb å gjøre om vi
skal fremstå som uredde, tydelige talspersoner for barns beste.
Den utfordringen håper jeg alle kolleger tar med seg i 2011 og
årene fremover!

Fagbladet Helsesøstre i endring
LaHs styre har vedtatt å inngå i et prosjekt med Sykepleien og
flere andre faggrupper om utgivelse av fagblad. Det vil bety at fra
og med neste nummer (juni) vil dere få bladet utsendt sammen
med Sykepleien og dere vil få et blad som utseende- og inn-
holdsmessig ser noe annerledes ut enn i dag. I og med at pro-
sjektet omfatter flere faggrupper, vil det måtte inngås noen kom-
promisser. Vi vil ta med oss det beste ved dagens utgave og sam-
tidig prøve ut nye ideer. Til det får vi profesjonell hjelp av Syke-
pleiens redaksjon og en journalist som er ansatt spesifikt for det-
te formålet.
Vi har i mange år hatt et utmerket samarbeid med Østfold Tryk-
keri og det ligger ingen misnøye bak valget vi nå har gjort, kun
et ønske om fornyelse og mer effektiv ressursbruk. Vi er spente
på responsen fra dere som lesere!

Helsesøsterkongressen 2011
I denne utgaven (midtsidene) finner du endelig program for
årets kongress. Vi oppfordrer dere til å melde dere på så snart
som mulig. Spennende fagstoff vil gi deg en kongress du får stort
utbytte av!

En hjertelig takk til redaksjonskomiteen i Finnmark for et godt
fagblad, med fokus på de spesielle utfordringene vår nordligste
landsdel står overfor og de mange, spennende tiltakene som prø-
ves ut og iverksettes. God lesning!

Kristiansund 19. januar 2011
Med beste hilsen Astrid Elisabeth

Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik
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VI GRATULERER!

ANNE CLANCY,
helsesøster og første-
amanuensis ved Høy-
skolen i Harstad med
doktorgrad i folkehel-
sevitenskap.

Hun forsvarte sin dok-
torgradsavhandling
Perceptions of public
health nursing practice
– on borders and
boundaries, vivibility
and voice ved Nordiska
høgskolan for folkhelso-
vetenskap i Gøteborg 18.juni 2010.
Avhandlingen fokuserer på ulike oppfatninger av
helsesøsters praksis. Helsesøstre, ungdom, foreldre,
samt lokale politikere og administratorer er intervju-
et om deres syn på helsesøstertjenesten. Konsultasjo-
ner på helsestasjon for barn, ungdom og i skolehel-
setjenesten er observert. Et utvalg av samarbeids-
partnere har svart på et spørreskjema om samar-
beidsforhold.

Avhandlingen består av fem studier. Studie I fokuse-
rer på endringer i helsesøstertjenesten i perioden
1984-2005. Resultatene fra denne studien peker på
helsesøstrenes opplevelse av usynlighet og at respekt
er mer viktig for helsesøstrene i studien enn auto-
ritet og status. Studie II er en filosofisk studie basert
på intervjuer med helsesøstre. Studie III peker på be-
tydningen av relasjoner i helsesøsters praksis. Beslut-
ningstakere i Studie IV peker på utfordringer helse-
søstre har når det gjelder samarbeid, usynlighet,
samt grenser for deres kunnskap og involvering. Stu-
die V er en spørreskjemaundersøkelse som fokuserer
på samarbeid.

Avhandlingen konkluderer med at foreldre, ungdom
og beslutningstakere er fornøyde med helsesøstertje-
nesten, men at helsesøstre står overfor viktige utfor-
dringer i samarbeidsrelasjoner, i forhold til grenser
for involvering og i å synliggjøre deres helsefrem-
mende funksjon.

Foto: Kjetil Nilsen

KARI GLAVIN,
helsesøster og førstelektor
ved Høyskolen Diakonova,
Oslo med doktorgrad i sy-
kepleievitenskap.

Hun forsvarte sin doktor-
gradsavhandlingWomen
with postpartum depressi-
on – an early identificati-
on and intervention study
ved Universitetet i Oslo
5.november 2010.
Barseldepresjon rammer
10 til 15 prosent av mødre
og kan få konsekvenser for kvinnens og barnets helse.
Studien er utført i to store norske kommuner og 2247
barselkvinner har deltatt. I intervensjonskommunen
fikk helsesøstrene opplæring om barseldepresjon og
bruk av et kartleggingsinstrument.
Helsesøstrene hadde økt fokus på kvinners mentale
helse på hjemmebesøket etter fødsel. Kvinner som ble
vurdert til å ha barseldepresjon ble tilbudt støttende
samtaler med helsesøster eller henvist videre til kom-
munens psykologteam.
Førstegangsfødende hadde en høyere forekomst av de-
pressive symptomer enn flergangsfødende og de eldste
førstegangsfødende (36 år og over) hadde høyest fore-
komst.
Resultatene viser at informasjon og støtte ved hjemme-
besøket to uker etter fødsel ser ut til å forebygge tilfeller
av depressive symptomer, og støttende samtaler med
helsesøster til deprimerte kvinner viste seg å ha god ef-
fekt. Det var signifikante forskjeller på gruppene opp til
12 måneder etter fødsel.

Avhandlingen viser at tidlig oppdagelse og støttende
samtaler med kvinner som har lett til moderat barselde-
presjon har god effekt.
Helsesøstre har både mulighet og kompetanse til å fore-
bygge og behandle lette og moderate barseldepresjoner
og henvise videre ved behov. En liten endring i tilbudet
til barselkvinner kan være økonomisk på lengre sikt.
Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbu-
det til barselkvinner i norske kommuner, mener Glavin.

Foto: Kristin Henriksen
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Nina R. Nedrejord, miljøterapeut/helse-
søster, SANKS, ungdomspsykiatrisk
avd.
ninanedrejord@tele2.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I denne artikkelen skriver jeg
om mine erfaringer og den
kompetanse jeg har tilegnet
meg som innbygger og helsear-
beider i samiske områder i In-
dre Finnmark. Jeg tar utgangs-
punkt i det nordsamiske, men
mye vil være gyldig for samer
generelt, selv om det alltid vil
være individuelle forskjeller.

Jeg ønsker å dele mine refleksjoner
over betydningen av å tilegne seg kul-
turkompetanse i tillegg til den helse-
søsterfaglige kompetansen. Min erfa-
ring er at det er svært viktig å ta hen-
syn til kulturperspektivet i arbeidet
som helsesøster.
Min bakgrunn er etnisk norsk med
oppvekst i Sør-Norge og utdanning
som helsesøster. Jeg innvandret til
Sàpmi i 1975 og har bodd og jobbet i
Karasjok i 28 år, derav 22 år som hel-
sesøster. Min mann er same og våre
barn er flerkulturelle og snakker både
samisk og norsk. Utfordringene med
å bo og jobbe i en annen kultur har
vært store og ikke minst interessante.
Uten å forstå det samiske språket, er
det vanskelig å bli inkludert i det sa-
miske samfunnet, og jeg har prøvd å
tilegne meg samisk språk og kultur-
kunnskap. Jeg har videreutdanning i
flerkulturell forståelse, en utdanning
jeg for øvrig vil anbefale, da de fleste
helsesøstre i kommer i kontakte med
fremmedkulturelle familier.

Sàpmi og samer
Samene er ett folk som bor i Sàpmi
som dekker områder i Norge, Sverige,
Finland og Russland hvor det tradi-

sjonelt har vært samisk bosetting.
Flagg, nasjonalsang og samefolkets
dag, 6. februar, er felles (Hetta, 2010).
Tradisjonelle samiske bosettinger fin-
nes i Norge fra Finnmark til Hed-
mark, både i innlandet og på kysten.
Det anslås at det bor ca. 40 000 samer
i Norge. De fleste bor i Kautokeino,
Karasjok, Tana, Porsanger og Nesseby
kommuner i Finnmark, Kåfjord og
Lavangen i Troms, Tysfjord i Nord-
land og Snåsa i Nord-Trøndelag, som
alle er innen forvaltningsområdet for
samisk språklov. I Norge har vi tre sa-
miske språk: nordsamisk, lulesamisk
og sørsamisk. I tillegg er det mange
dialekter.
Norge er definert som et land med to
folk, nordmenn og samer, med rett til
å bevare sitt språk og sin kultur.
Tilhørighet til familie, slekt, siida, na-
boer, lokalmiljø og natur er verdier
som er spesielt viktig for samene og
typisk for den samiske bosetningen er
små og tette samfunn, slektskapsfor-
hold og sterk slektsfølelse. Bosettings-
mønsteret er i endring fra storfamilier
til kjernefamilier.
Mange samer er merket av langvarig
diskriminering, identitetskrise og for-
nekting av samisk etnisitet (Hetta,

2010), spesielt utenfor de samiske
kjerneområdene. Ikke sjelden høres
”samer er jo akkurat som oss”. Dette
kan være et uttrykk for at den flerkul-
turelle kompetansen samene innehar,
blir av andre tolket som at samene
har forlatt sin samiske kultur og blitt
norske (Dunfjell og Møllersen, 2010).

Lover og rettigheter
Samene, som anerkjent urbefolkning
i Norge, har rettigheter som er nedfelt
i lover og internasjonale konvensjo-
ner. De samiske pasientenes rettighe-
ter forplikter helsepersonell til å til-
rettelegge helsetilbudet med hensyn
til språk og kultur.
Sameloven likestiller samisk og norsk
som likeverdige språk. Det innebærer
at den som henvender seg på samisk
til et lokalt offentlig organ i forvalt-
ningsområdet, har rett til å bli betjent
på samisk, muntlig og skriftlig.
Mangfold og likeverd, handlingsplan
for helse- og sosialtjenester for den
samiske befolkningen i Norge 2002–,
er kanskje det viktigste dokumentet
som omhandler samisk helse. I for-
ordet står det at tjenester til samiske
brukere bør bygge på innsikt i samisk
språk og kultur. Denne er vedtatt i
Stortinget og er fortsatt gyldig da den
ikke er opphevet eller erstattet av nytt
vedtak.
ILO konvensjon 169 forplikter regje-
ringen bl.a. å sikre tilfredsstillende
helsetjenester.

Identitet og språk
Identitet er hvem vi er og hva vi står
for og knyttes gjerne til hvordan vi
gjør ting og hvordan vi kommunise-
rer. På hvilken måte et barn får utvik-
let en trygg etnisk identitet, avhenger
av i hvilken grad kulturens egne nor-
mer og verdier overføres fra en gene-
rasjon til neste gjennom oppdra-
gelsen. Foreldre og andre nære perso-
ner som støtter barna er viktig for

KULTURFORSKJELLER

HELSESØSTRE – NR. 1-2011 7

KULTURFORSKJELLER I PRAKSIS, SAMISK
BEFOLKNING, NORSK HELSESØSTER

Nina R. Nedrejord



den etniske identitetsutviklingen og
selvfølelsen (Javo, 2010).
Å vokse opp med 2 kulturer er beri-
kende. Utfordringen kan være hos
foreldrene, de må lære å forstå hver-
andres kulturer og være trygge på sin
egen identitet. Det kan være et poten-
siale til konflikt i familien dersom den
ene forelderen underkommuniserer
sin samiske kulturbakgrunn i forhold
til sin partner og dens familie.
Mange forbinder sin identitet med
språket. Politikken fra statens side, var
at alle samer skulle bli norske og det
skjedde en kraftig fornorskning fra
begynnelsen av 1900 tallet og fram til
1960 tallet. Mange opplevde å bli fra-
røvet en viktig del av sin identitet og
mange fornektet sin samiske opprin-
nelse. Barna fikk ikke snakke samisk
på skolene og foreldre ble ”presset” til
å snakke norsk med barna. Språk og
identitet har vært et tabuemne i
mange av familiene.
Som følge av dette mistet mange sitt
samiske språk. Det har fått følger for
et par generasjoner. Mange av de jeg
har snakket med, opplever å ha mistet
mye av sin kultur og flere bruker mye
energi på å lære seg samisk. Bevissthet
i forhold til kulturelle kjennetegn i
nærmiljøet vil også bidra til styrket
identitet noe som er en grunnforut-
setning for en positiv språkutvikling.
Barn har ingen problem å lære flere
språk samtidig. Det er derimot en be-
rikelse. Det viktigste i foreldrenes valg
av språk, er at foreldrene snakker sitt
morsmål til sine barn. Dette fordi fø-
lelsene uttrykkes spontant, ”rett fra
hjertet”, og best på morsmålet.
Mange foretrekker å snakke samisk
fordi det er deres dagligtale eller fordi
det er lettere for å gi et nyansert bilde
av sitt budskap. I de samiske kjerne-
områdene er norsk for de fleste et
fremmedspråk, språk nr 2 eller 3, og
mange har ikke gode nok norskkunn-
skaper til å uttrykke seg på et frem-
med språk.
I møte med helsesøster kan det være
viktig for brukeren å formidle seg på
morsmålet, spesielt når det er snakk
om relasjonelle forhold. Er det behov
for tolk, så er det helsesøster, ikke
brukerne som har behovet.
I hjem der den ene forelderen er
norsktalende og den andre samiskta-
lende ble det tidligere ofte pratet

norsk. Mange av barna betegnet seg
som norske fordi de snakket norsk og
ikke samisk. De siste 25 årene har det
vært mer og mer vanlig at foreldrene
snakker sitt morsmål, uansett språk
og mange barn er derfor både 2 og
flerspråklige.

Kultur
Kultur er noe basalt vi vokser opp
med og lever med. Grunnleggende
menneskelige behov er felles for alle,
men hvordan vi søker å tilfredsstille
dem er kulturelt betinget. Barn blir
en del av den eller de kulturene de
vokser opp i.
Kultur er en kombinasjon av gammel
tro og tradisjoner og tilpasning til
samfunnsendringer og nye livsbeting-
elser. Kulturelle samiske sannheter er
derfor forbigående. Ingen kan se på
en person at han/hun er same. Stør-
stedelen av den samisk befolkning
mestrer den norske væremåten og le-
ver tilsynelatende et liv som alle andre
i samfunnet vårt (Dunfjell og Møller-
sen, 2010).
Mange forventer å vite konkret for-
skjell på samisk og norsk, men det er
ikke så enkelt fordi vi har mye felles.
Det som i samisk kultur oppleves
som viktig, kan ofte nordmenn også
kjenne seg igjen i. Samtidig kan en
ting bety noe helt annet i samisk kul-
tur enn i den norske. Det kan derfor
lett oppstå misforståelser dersom en
ikke kjenner den andre kulturen.
I møte med brukerne, er det ikke kul-
turer som møtes, men personer pre-
get av ulike kulturer.
Å reflektere over eget ståsted og ori-
entere seg om virkeligheten i hvert
enkelt tilfelle, er noe alle bør være be-
visst. Det vi ikke kan, føles ofte ube-
hagelig. Utfordringen er å tørre å ut-
sette seg for det og å stå i ubehaget.
Vi møter våre brukere med en forfor-
ståelse sammensatt av opplysninger vi
allerede innehar, kjennskap til loka-
le/kulturelle rammer og faglig kunn-
skap. ”Vi har begynt å forstå en per-
son lenge før vi har møtt vedkom-
mende” (Andersen, T, 1992:38). Hel-
sesøster bør være bevisst på at hun
ser og sier ting utfra sin egen kultur,
gjennom sine egne ”briller” og at bru-
keren ser fra sitt perspektiv, som kan
være et helt annet.
Symboler som kunst, smykker, klær,

duodji (samisk håndverk) og musikk
er viktig for mange. Det å bære noe,
ha noe å se på eller knytte seg til, kan
for mange være viktig for sin tilknyt-
ning til den samiske kulturen.
For noen er det naturlig eller viktig å
kle seg eller på annen måte vise sin
tilhørighet. Andre kler seg og ter seg
slik fordi det er en del av den kultu-
ren de lever i, enten det er ”deres”
kultur eller majoritetens.
En person trenger ikke tilhøre den
ene eller den andre kulturen, en kan
oppleve tilhørighet til flere kulturer
og beherske flere kulturelle kontek-
ster. Mange veksler hele tiden mellom
kulturer, noe som er helt dagligdags
og naturlig, en ikke tenker over det.
For helsesøster som skal veilede forel-
dre eller snakke med barn og ung-
dommer, er det viktig å være bevisst
dette.

Helse og sykdom
Helsevesenet er for samene et av flere
steder de henvender seg for å få hjelp.
Tro, ”overtro” og alternativ behand-
ling er meget utbredt. Folkehelbre-
dere bygger på brukernes grunnleg-
gende kulturelle verdier og er utbredt.
Mange benytter seg av ”gufflàr” som
er tilsvarende ”Snåsamannen”. Det er
viktig å vise toleranse og respekt for
den enkeltes valg.
Samene i Norge har ikke de samme
helseproblemene forbundet med lav
selvfølelse, fattigdom og rusmisbruk
som andre urfolk. Det finnes litt, men
ikke mye kunnskap om forskjellene
mellom samer og den øvrige befolk-
ningen. Dette fordi det ikke registre-
res etnisitet i journaler eller statistik-
ker (Hetta, 2010). Genetiske forhold
er av betydning og enkelte tilstander
er hyppigere, som eks. laktoseintole-
ranse, mens andre eks. diabetes I er
mer sjeldne i den samiske befolkning-
en.
Sykdom og funksjonsnedsettelse er
ikke noe en snakker om. Bakgrunnen
for det er, slik jeg oppfatter det, at i
den tradisjonelle samiske kultur, er en
avhengig av å mestre alle dagligdagse
og naturgitte forhold. Noen har en
opplevelse av at de blir sett på som
svake personer eller at de ikke funge-
rer så godt som andre pga. sin syk-
dom. Tanken om at noen har satt det
på deg er utbredt. Det kan være en
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straff for noe eks. en selv eller en
slektning (om så flere ledd tilbake)
har gjort.
For mange foreldre kan det å få et
barn som er funksjonshemmet eller
har en alvorlig sykdom, være vanske-
lig å takle fordi en fort vil tenke på
barnets og familiens framtidsmulig-
heter, spesielt i reindriftsfamilier. Bar-
net og foreldrene blir ivaretatt i den
nærmeste familie. Ivaretakelse i form
av omsorg og nærhet, men ikke så
mye i ord og det snakkes helst ikke
om det til andre i slekta eller nabola-
get.
Helsen, spesielt den psykiske, og kul-
tur er uløselig knyttet samen. Det er
viktig at brukerne blir ivaretatt på de-
res egen kulturs premisser og at helse-
søster utøver en flerkulturell kompe-
tanse (Dunfjeld og Møllersen, 2010).
På 1980-tallet ble det opprettet samis-
ke helseinstitusjoner. I 1984 ble BUP
opprettet i Karasjok. Kontinuerlig ut-
vikling førte til at SANKS, Samisk na-
sjonalt kompetansesenter, psykisk
helsevern ble opprettet i 2005, se nær-
mere omtale. Spesialistlegesenteret
(medisinsk poliklinikk) etablerte seg i
Karasjok i 1987.

Jeg vil nå beskrive noen tema hvor
kulturperspektivet kan ha stor betyd-
ning i de vurderinger og handlinger
helsesøster iverksetter.

Samisk barneoppdragelse
Slekta har vært en svært viktig
aktør i oppdragelsen, direkte og
indirekte. Mange personer tok
ansvar i oppdragelsen av barna.
Alle deltok utfra sin tilknytning
og sin arena; familien, slekta,
gudforeldre – gudsøsken, ”gaib-
mi”, navnesøster – bror, siida-
medlemmer og omgangskrets –
alle hadde sin rolle.
Oftest vil det være en av disse
som ser barnet i de fleste situa-
sjoner og kan korrigere barnet el-
ler gi tilbakemelding til hjemmet.
Det kan være nok at barnet ser
en av disse personene og da må
det ”te seg pent”. Dette er en
form for indirekte kontroll som
er sentralt i oppdragelsen.
Disse rollene har ikke lenger
samme funksjon samtidig som
foreldrene lever og oppdrar sine

barn som om det fortsatt fungerer.
Som følge av endret bosettingsmøn-
ster og arbeidsliv, lever ofte ikke da-
gens besteforeldre og andre nærper-
soner så nært barna som tidligere. De
blir dermed heller ikke naturlige opp-
dragere på samme måte som tidligere.
Tradisjonell samisk barneoppdragelse
vektlegger verdier som uavhengighet,
autonomi, hardførhet, frihet og nær-
het / kjærlighet (Javo, 2010). Med
hardførhet, menes å ha evne til å være
psykisk sterk og i stand til å tåle stress
og frustrasjon. Det anses som en for-
utsetning for å leve i og av naturen,
eks jakt, fangst, fiske og reindrift.
Uavhengighet vektlegges for at barna
skal kunne tenke selv og klare seg på
egen hånd mest mulig uten hjelp. Sel-
vstendighet er en nødvendighet når
en lever i og av naturen. Når barna
blir oppdratt til å bli selvstendige, blir
de vant til å klare seg selv og å løse
problemene på egen måte eller å leve
med dem. Foreldrene blander seg
ikke inn i det barna gjør, men lar dem
erfare og regulerer seg selv. For uten-
forstående kan det oppfattes som li-
kegyldighet, men med mål om at bar-
na skal bli selvstendige, er det for-
målstjenlig. I barnehage og spesielt
skole, blir barna stilt overfor større
krav bygget på vestlige oppdragelses-
former og verdier. Barna møter krav
bl.a. om lydighet for autoriteter (de
voksne) og de må innrette seg etter

institusjonens struktur og regler. Det
er fullt mulig å ha forskjellige opp-
dragelsesformer hjemme og på andre
arenaer (Javo, 2010). Jeg synes å se at
når disse formene blandes på en og
samme arena, eks hjemme, skole, kan
barna bli usikre fordi de ikke vet hva
de har å forholde seg til.
Det er vanlig at barna er med de
voksne overalt. Indirekte metoder
som avledning, fortellinger, omtale av
barna i tredje person og ”nàrredeap-
mi” brukes i stedet for direkte sank-
sjoner. ”Nàrredeapmi” er en teknikk
som blir brukt for å lære barnet selv-
kontroll og forsterke selvkontrollen.
For utenforstående kan det oppfattes
som erting, men det utføres av perso-
ner med nære relasjoner til barnet.
Barna utvikler sine verbale evner, noe
som skal hjelpe dem til å lære å tåle
ved å kontrollere sinne, temperament,
sårbarhet, aggresjon og skam (Javo
mfl, 2003). Når den samiske oppdra-
gelsen er i endring, blandes den med
norske oppdragelsesformer og alle
foreldre er nødvendigvis ikke bevisst
det bakenforliggende målet for opp-
dragelsesmetoden.
Alle oppdrar sine barn utfra sine kul-
turelle normer. Er en påvirket av en
annen kultur og usikker i forhold til
egen kultur, vil det ha innvirkning på
oppdragelsen. Barneoppdragelsen kan
variere fra område til område og fra
familie til familie, men det samiske

Novemberstemning over Karasjok. Foto: Kjell H. Sæter



verdigrunnlaget ligger alltid til grunn
(Bjørn og Juuso, 2006).
Mange ikke-samers opplevelse av sa-
misk barneoppdragelse er at den til-
svarer den norske ”frie” oppdragelsen
uten grenser. Samene har alltid vekt-
lagt at barna skal finne ut av ting på
egen hånd, men samtidig har det vært
en indre kontroll som andre ikke har
sett eller forstått. Det er ikke vanlig
med faste rutiner og lite snakk om
eks spise- eller innetider. Når en er
sulten spiser en og når en er trøtt kan
en sove.
Å vokse opp i kulturmøte mellom to
kulturer, preger oppveksten i samfun-
net og oppdragelsen (Bjørn og Juuso,
2006). Det er viktig at foreldrene får
støtte i sin oppdragelse bygd på egen
kulturbakgrunn. Samtidig bør det
også rettes oppmerksomhet på hva
som er annerledes i dag mht sam-
funnsendringer og levesett, bl.a. at
foreldrene ikke lenger har samme
støtte i sine omgivelser som tidligere.

Mine erfaringer som helse-
søster
Viktige faktorer for å oppnå tillit og å
kunne gi samiske brukerne reell hjelp
som gir dem mening er å forstå hver-
andre (språk, kultur, tolking og kom-
munikasjon), å anerkjenne forskjellig-
het (samene og den norske majori-
tetsbefolkningen har betydelige kul-
turforskjeller som ofte bagatelliseres)
og å bekjempe fordommer om hveran-
dre (samtale med Hetta).
Helsesøsters primære oppgave er å
følge barnets vekst og utvikling og å
gi råd og veiledning. Hos samiske fa-
milier vil en se at ting gjøres på en
annen måte. Jeg oppfatter stadig vekk
i så vel politiske som faglige debatter
at det er det norske som er det nor-
male og det ”riktige”, det andre gjør er
”rart”. Dette har jeg reflektert over og
oppdaget at samisk er mye mer likt
”alle andre” kulturer enn hva det nor-
ske er. Jeg oppfordrer alle til å sette
seg mer inn i andres kulturer og ta
inn over seg at det er mye som fører
fram til god vekst og utvikling hos
barn, selv om det med norske øyne og
helseøsters skolefaglige bakgrunn
skulle tilsi det motsatte.
Helsesøster er tradisjonelt opplært i
en vestlig medisinsk tankegang som
er preget av et naturviteskapelig syn.

Kompetansen bygger også på norske
verdier og normer.
Etter hvert er det kommet en del rele-
vant litteratur som omhandler den
samiske befolkning.
Det kan være store utfordringer med
å leve som minoritet i et flerkulturelt
samfunn hvor det norske er i majo-
ritet. Det norske dominerer og norske
verdier formidles via media, litteratur
og musikk. Selv om de samiske verdi-
ene er viktige for foreldrene, er det
noen som refererer til egne og forel-
dres oppvekst og kan tenke at ”det
norske” er vel det beste for ungene
sine så de får en bedre fremtid.
Visse kjerneverdier og væremåter som
skiller seg sterkt fra moderne norsk
tenkemåte, har utviklet seg gjennom
generasjoner. Ord og uttrykksmåte,
som bl.a. det kroppslige, kan lett føre
til misforståelser mellom samiske
brukere og norske helsesøstre. Det at
man helst skal klare seg selv uansett
problemets art eller alvorlighet, kan
føre til at det søkes hjelp altfor seint
(Hetta, 2010). Det kan være en stor
utfordring når helsesøster vurderer at
barnet / ungdommen vill ha nytte av
profesjonell hjelp. Mange mener at de
mestrer situasjonen og vil ikke at vi
henviser til andre instanser. Særlig
sees dette når det er psykososiale pro-
blemstilinger. Et eks på dette er et
barn som er veldig urolig og har kon-
sentrasjonsvansker på skolen. Famili-
en har en helt annen oppfatning. De
kan oppleve barnet som arbeidsom
og godt fungerende eks på fjellet i ar-
beidet med reinen. Foreldrene ser
derfor ikke barnets behov for hjelp og
det er lett å tenke at det er skolens
problem.
Helsesøsters kanskje viktigste verktøy
i møte med samiske barn, unge og fa-
milier er å være interessert, nysgjerrig,
kultursensitiv, ydmyk og vise respekt
for enkeltmennesket, familien, og de-
res verdier. Først da kan helsesøster gi
en veiledning som brukerne kan ta i
mot og som kan ha nytte for dem.
Den samiske brukeren kommer sjel-
den med budskapet med en gang.
Dersom helsesøster ikke er klar over
det, vil hun fort kunne oppfatte at alt
er greit og avslutte konsultasjonen.
Samtalen innledes gjerne med helt
andre ting. Mange er opptatt av det
nære – naturen, vær, føreforhold, jakt

og fiske, beiteforhold med mer. Det
snakkes ikke direkte og tar tid å kom-
me til ”poenget”. I Karasjok settes det
av mye lenger tid til hver konsultasjon
sammenlignet med andre steder. Med
20 minutter til rådighet får vi knapt
nok sagt ”god dag” før brukeren må
gå igjen. Ikke sjelden oppleves det at
brukeren ikke vil gå. Som helsesøster
oppfatter jeg at brukerne har noe å
formidle, men at de trenger mer tid
før de kommer fram med det. Enkelte
tar opp temaer i det de er på tur ut
døra.
Helsesøster bør har god tid, fange opp
signalene og vente til brukeren er klar
til å gå videre. Avbryter helsesøster
brukeren for å ta opp det hun er opp-
tatt av, kan brukeren bli taus eller
bryte av og helsesøster vil lett kunne
frastøte seg brukeren som vegrer seg
for å komme tilbake. På norsk sier vi
”den som tier samtykker”, på samisk
”den som tier, samtykker ikke”, da det
er et uttrykk for uenighet eller pro-
test.
For å kunne forstå brukeren og situa-
sjonen, må helsesøster legge sine for-
dommer bort og være åpen, spør-
rende og lyttende. Still spørsmålet
”hva er viktig for deg” og reflekter
over det brukeren sier. Utforsk for-
holdet og prøv å finne ut hva som lig-
ger i opplysningen; Hvorfor tenker de
sånn, hva kan være grunnen til det
osv. Ved å være nysgjerrig, vil helse-
søster kunne se den ene familien som
den er, mens en annen familie kan
være annerledes, ha andre verdier
som vektlegges. Gjennom møte med
brukerne oppdager vi mangfoldet. Sa-
mer blir sett gjerne på som norske og
det forventes derfor at de er som
nordmenn. Det burde være naturlig å
ha like stor interesse for og å være
nysgjerrig på den samiske persons
verdier på samme måte som når en er
i kontakt med utenlandske fremmed-
kulturelle. Vi spør og undersøker for-
di vi antar at de har andre vaner og
verdier enn oss.
Helsesøsters eget kulturelle ståsted
har innvirkning på det hun fanger
opp og hvordan hun fortolker hen-
delser og situasjoner. Mangel på kul-
turell kunnskap kan, i sin ytterste
konsekvens, medføre en mistolkning
av brukerens situasjon og behov (Boi-
ne, 2010).
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Som innflytter til Karasjok oppdaget
jeg tidlig behov for å sette meg inn i
den samiske og lokale kulturen. Jeg
har erfart at kulturen er forskjellig fra
samfunn til samfunn og stadig er i
endring. Etter hvert opparbeidet jeg
meg kulturkompetanse og kulturfor-
ståelse noe jeg har hatt svært god nyt-
te av.
Helsesøster har i utgangspunktet rol-
len som den kunnskapsrike og ek-
sperten, kunnskap som er bygd på
forskning og teorier og verktøy utvik-
let på bakgrunn av vestlig kultur og
oppfatning. Blir helsesøster i eksper-
trollen, relaterer til egen kultur og tar
i bruk det som er viktig eller relevant
for henne, er det lett å glemme å høre
om dette stemmer med brukerens
forståelse av situasjonen. Hvis ikke
brukeren når fram med sitt budskap,
kan han oppleve at helsesøster tar av-
stand fra det som gir mening og rele-
vans for vedkommende. Som profe-
sjonell bør helsesøster også ha kunn-
skap om at brukerens kultur og miljø
kan ha stor betydning for hvordan
brukeren tar til seg informasjon og
om han ser nytten av helsesøster vei-
ledning.

Mange samiske brukere uttrykker at
det er godt å forholde seg til samiske
helsearbeidere fordi de slipper å for-
klare så mye. Uten kjennskap til kul-
turen, kan det være vanskelig å forstå
brukeren fordi brukeren og helsesøs-
ter kan ha ulike oppfatninger av situ-
asjonen.
Jeg har opplevd flere foreldre som ve-
grer seg for å ta i mot hjelp fra barne-
hage, PPT, avlastning og lignende. I
tillegg til at en skal klare seg selv, ten-
ker jeg at det også kan ha med ”skam-
følelsen” å gjøre. I disse situasjonene
tror jeg det i mange tilfeller har vært
en fordel med helsesøster som ikke er
fra bygda eller ikke tilhører slekta, da
hun da ikke blir så nær og vanskelig å
forholde seg til. Helsesøster kan ved å
være sensitiv og i et kulturperspektiv
bidra til bearbeiding og akseptasjon
av situasjonen slik at foreldre ser nyt-
ten av at barnet og familien får hjelp.
Etter hvert som barna blir større og
funksjonsnedsettelsen blir tydeligere,
har jeg hørt flere besteforeldres be-
kymringer; ”hva skal det bli av dette
barnet”, ”hvordan skal han klare seg i

livet” eller ” hvordan skal det gå med
han, han kan jo ingen ting”.
Det er viktig å være klar over at
mange samer som tilsynelatende har
gode norskferdigheter, kan ha vansker
med å uttrykke seg godt om følelses-
messige forhold som psykiske og rela-
sjonelle forhold.

Kulturkompetanse handler om å for-
stå betydningen av barnets, ungdom-
mens og familiens kulturelle erfaring-
er. Kulturkompetanse kan defineres
som ”evne til å samhandle effektivt
med folk fra forskjellige kulturer”. I
det å være kultursensitiv ligger det å
være bevisst på at det finnes kulturel-
le forskjeller og likheter og at dette
påvirker våre verdier, atferd og læring
(Javo, 2010). I kulturforståelse ligger
evnen til å bruke kunnskapen til å
jobbe analytisk med mellommennes-
kelig problematikk i kulturelle kon-
tekster (Eidheim og Stordahl, 2004).
Dersom helsesøster har kulturkompe-
tanse og i noen tilfeller også kultur-
forståelse, er sjansene større for at
brukeren får bedre utbytte av konsul-
tasjonen når det er snakk om forhold
som har relevans til kultur. Det av-
henger naturligvis av brukerens livssi-
tuasjon og forhold som opptar bruke-
ren.

Samisk er et rikt språk, ofte finnes
mange ord, særlig natur fra naturen
som dekkes av bare et norsk. Indirek-
te kommunikasjon er svært hyppig og
det er mange ulike koder helt for-
skjellig fra de norske. Den samiske
måten å uttrykke seg på kan være for-
siktig og indirekte omtale, med bilde-
bruk og metaforer som mange ganger
medfører kommunikasjonsproblemer
i møtet med andre kulturer. Kommu-
nikasjon er alltid relasjonell. Det bru-
kerne formidler er ikke bare deres in-
tensjoner, muligheter, personlighet og
forventninger, men også tilpasset hel-
sesøster. I møte med samiske barn,
ungdom og familier er helsesøsters
bevissthet overfor deres kulturelle
verdier og normer avgjørende for de-
res tilfredshet.

Avslutning
Kunnskap om samisk kultur er viktig,
men det ikke dermed sagt at helsesøs-
ter bør være same.

Selv om helsesøster har samisk bak-
grunn er det ikke en selvfølge at hun
har kulturkompetanse eller kulturfor-
ståelse. Helsesøster bør være bevisst
på at hennes eget kulturelle ståsted
innvirker på det hun fanger opp og
hvordan hun håndtere situasjoner og
hendelser. For å forstå brukerne er det
viktig med kulturkunnskap og for å
hjelpe dem trenger vi kulturkompe-
tanse. Målet bør være at bruker og
helsesøster får en felles forståelse for
brukerens behov og problemer. Da
kan brukerne få opplevelse av å bli
forstått og kunne ta i mot hjelp.
Når det gjelder helsesøsters språk-
kompetanse, er det mest ideelle at
helsesøster er tospråklig, samisk –
norsk. Er helsesøster norsktalende og
forstår samisk, kan brukeren snakke
samisk. Under forutsetning av at bru-
ker forstår norsk, kan de snakke hver
sine språk, noe som kan være til stor
hjelp for brukere som vil uttrykke seg
på samisk. Det betegnes som funksjo-
nell tospråklighet og kan fungere
godt. Enkelte samisktalende brukere
vil sannsynligvis ikke kunne formidle
sitt budskap dersom helsesøster ikke
forstår samisk.
I kulturelle møter er det viktig at hel-
sesøster er kultursensitiv og ikke ser
på seg selv som spesialisten, men bru-
keren.
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SANKS er Samisk nasjonalt kompet-
ansesenter / SÁNAG Sámi našuvnna-
laš gealboguovddáš - psykisk helse-
vern. De har et nasjonalt ansvar for å
bidra til utviklingen av et likeverdig
tilbud innen psykisk helsevern for
den samiske befolkningen i hele Nor-
ge.
SANKS har distriktspsykiatriske
funksjoner for alle i Midt-Finnmark
og nasjonale kompetansesenterfunk-
sjoner innen psykisk helsevern for
hele den samiske befolkningen i Nor-
ge.
Deres visjon er: ”å utvikle et godt
psykisk helsevern for den samiske be-
folkningen i Norge”

SANKS består av:
– Avdeling psykisk helsevern for
voksne (i Lakselv)

– Avdeling psykisk helsevern for barn
og unge (i Karasjok)

– Avdeling for forskning og utvikling

SANKS har følgende oppgaver:
– videreutvikle kliniske tjenester
– fremme og drive forskning og ut-
viklingsarbeid

– tilby undervisning og veiledning
– tilby spesialistutdanninger, praksis-
plasser og hospitering

SANKS er etablert som en del av
Helse Finnmark HF, og er en integrert
del av spesialisthelsetjenesten for psy-
kisk helsevern og rus. Helse Nord
RHF får øremerkede midler over
statsbudsjettet til drift av SANKS.
Samer fra hele landet kan henvises til
SANKS, dersom de ønsker det.
Avdeling for barn og unge er i Kara-
sjok og har følgende avdelinger:

Barne- og ungdomspsykia-
trisk poliklinikk (BUP) / Má-
náid- ja nuoraidpsykiatriija
poliklinihkka (MNP)
Poliklinikken tilbyr hjelp til barn og
unge i alderen 0–18 år fra kommune-
ne Karasjok, Kautokeino, Porsanger,
Tana, Nesseby, Lebesby og Gamvik. I

tillegg kan samiske barn og unge fra
hele landet henvises.

BUP er et tilbud til barn og unge som
har vansker med:
• følelsesmessige forhold
• problematisk eller avvikende atferd
• forsinket eller påfallende utvikling
• innlæringsvansker
• tristhet/isolasjon/depresjon
• sinne/aggresjon
• rusmisbruk
• spiseforstyrrelser
• angst

Henvisning skjer via lege eller barne-
vernet. PPT, helsesøster eller sosialtje-
nesten kan også (i samråd med fastle-
gen) henvise.
Etter behov gjøres medisinske og
psykologiske utredninger, skole- og
barnehageobservasjoner, lekeobserva-
sjoner og skolefaglige utredninger og
vurderinger.
Behandlingen skjer ved BUP i Kara-
sjok eller på hjemstedet av ambulant
team i tett samarbeid med det lokale
hjelpeapparatet.

Samisk ungdomspsykiatrisk
team (PUT) / Sámi Nuoraid-
psykiatriija Joavku (SNJ)
PUT er et tilbud til all samisk ung-
dom og unge voksne i alderen 15–30
år. I tillegg har teamet ansvar for alle
ungdommer i kommunene Kautokei-
no, Karasjok, Porsanger, Tana og Nes-
seby.

PUT er et tilbud til ungdom og unge
voksne som har vansker innenfor
områdene:

• rus- og avhengighetsproblematikk
• selvmordsproblematikk

PUT gir tilbud om gruppebehandling
i forhold til spilleavhengighet.

PUT gir et lavterskeltilbud, der de
unge selv kan ta kontakt eller der fa-
milie, venner, helsesøster eller lærer
kan henvise. Tilbudet er gratis.

Ungdomspsykiatrisk avdeling
/ Nuoraidpsykiatriija ossodat
Avdelingen tilbyr et psykiatrisk døgn-
tilbud til ungdommer mellom 13 og
18 år fra Finnmark. I tillegg er 2 av de
totalt 6 plassene forbeholdt samisk
ungdom fra hele Norge.

Avdelingen er en døgninstitusjon som
driver terapeutisk behandling og ut-
redninger av ungdommene. I behand-
lingen vektlegges miljøterapeutiske
prinsipper som inkluderer et kultur-
bevisst perspektiv. Arbeidet gjøres i
tett samarbeid med ungdommens
nettverk som familie og skole. Avde-
lingen har ingen akutt funksjoner.

Avdelingen er et tilbud til ungdom
som har problemer av alvorlig karak-
ter som:
• psykoser og bipolare tilstander
• angst/depresjoner
• tilpasningsvansker
• selvskading
• spiseforstyrrelser
• rus- og selvmordsproblemer

Familieavdeling /Bea-
raŝossadat
Avdelingen gir et behandlingstilbud
til samiske familier fra hele landet og
andre familier fra Finnmark.
Det er innlagt to familier om gangen i
ca. 4 uker, oppholdsperioden kan va-
riere noe fra familie til familie. Under
oppholdet bor familien i et fullt ut-
styrt leilighet som avdelingen dispo-
nerer.
Avdelingens oppgaver er å gi et kon-
sentrert og begrenset behandlingstil-
bud til hele familien. Vi tar imot fa-
milier der et eller flere barn har pro-
blemer som kan være uttrykk for en
vanskelig familiesituasjon.
SANKS har utarbeidet informasjons-
materiell, men dette er dessverre ut-
gått, nytt planlegges utarbeidet. For
nærmere informasjon, se
www.sanks.no eller ta kontakt
78469550.

Kilde: SANKS

SANKS
– SAMISK NASJONALT
KOMPETANSESENTER
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Tone Bruun Strand, Helsesøster, Ham-
merfest kommune
tone.brun.strand@hammerfest.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Snøhvit kom i expressfart til en
kommune som var preget av
nedgangstider. Vi hadde ned-
gang i folketallet, nedbygging
og rasjonalisering i fiskeindus-
trien, og svikt i skatteinngang-
en. Fødselstallene stagnerte el-
ler hadde nedgang, riktignok
med den følge at det var lett å
få barnehageplass, men det
alene var ikke nok til å snu fra-
flyttingstendensen. Kulturlivet
blomstret som før, men i slitte
og trange lokaler. Samfunnet
lengtet etter et løft, vi trengte
sårt til byfornyelse på de fleste
områdene!
Erfaringer fra andre steder med
oppstart av storindustri fore-
speilet mange negative følger
for samfunnet. Det var vanske-
lig å få øye på positive trekk, og
med kommuneøkonomien nede,
var vi nesten uten muligheter til
å gjøre nødvendige forbere-
delser til det som var vente.

Starten, anlegget vokser
frem
Å få høgteknologisk storindustri på
Melkøya, rett utenfor stuedøra, ble
som en etterlengtet vitamininn-
sprøytning og det har virkelig vært
med å skape ny giv i lokalsamfunnet.
Oppbyggingsfasen, de to første årene,
fra 2004 – 2006, satte sitt noe spesielle
preg. På det meste var det var det mer
enn 3000 arbeidere til enhver tid på
Melkøya. De fleste var pendlere og
jobbet skift i puljer, og ble nærmest
sluset til og fra Melkøya med fly, båt
og buss. Oransjekledte menn, og
noen damer, var et vanlig syn overalt i

bybildet. De snakket alle mulige slags
tungemål. Sett i ettertid, var det i
grunnen ganske uvirkelig.
Også vi i helsesøstertjenesten fikk
merke ringvirkningene. Det første
merkbare var stort antall utenlandsk
arbeidskraft, mange fra Øst Europa,
India og andre fjerne strøk, herav
mange som skulle ha tuberkulose-
kontroll. De fikk ikke adgang til
Melkøya uten dokumentasjon på at

den var utført. Gjennomføringen av
tuberkulosekontrollen fordret derfor
stor grad av samarbeid mellom kom-
munal helsetjeneste med helsesøster i
spissen, helsetjenesten på Melkøya og
mange av arbeidsgiverne der, samt
røntgen avdelingen på Hammerfest
sykehus. Ved siden av vanlig drift med
barnekontroller og skolehelsetjeneste
ble det plutselig mye uforutsett å
handtere.
Vi fikk synliggjort arbeidsmengden,
og fikk i en periode på ca 1 år en 40
% stilling som sekretær. Egentlig var
behovet først og fremst en helsesøs-
terressurs, men så langt mot nord og
ute i periferien, er det ikke ledige hel-
sesøstre å oppdrive på kort varsel. Det
er urealistisk, nærmest umulig, å klare
å rekruttere til korttidsengasjement,
deltidsstilling. Sekretærens hjelp til å
administrere tuberkulosekontrollen
kom imidlertid godt med.

Så kom den egentlige, nye
tiden
Anlegget sto klart, og nye typer ar-
beidskraft trengtes. Her er behov for
høgkvalifiserte spesialarbeidere, men
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Tone Bruun Strand

Melkøya i godvær. Foto: Tor Harry Bjørn



også mange ansatte innen renhold og
annet servicearbeid. Selv om vi fort-
satt har arbeidskraft som pendler og
ikke er hjemmehørende her, har vi
fått mange nye arbeidsplasser som
passer godt for våre egne innbyggere.
Noen har fått byttet til ny, spennende
jobb, og andre har søkt seg hit og bo-
satt seg her med familiene sine. Det er
gledelig å se at også flere av våre ut-
flyttede voksne ungdommer som har
fullført utdanning, skaffet seg kompe-
tanse og familie, har vendt hjem.
Vi har fått fødselsoverskudd, og har
betydelig flere fødsler i kommunen;
fra 116 fødsler i 2005, så 144 året et-
ter, og 154 fødsler i 2009. 2010 ser ut
til å gi vel 140 fødsler. Dette har gene-
rert mer arbeid for alle faggruppene i
helsestasjonen, både helsesøstre, jord-
mødre og leger. For å klare mer-opp-
gavene, fikk vi i 2008 endelig oppret-
tet en stilling som helsesøster for inn-
vandrere, og i 2010 ble jordmorstil-
lingen økt fra 80 % til 100 %. Vi har
fortsatt litt knapt med legeressurser,
men ved hjelp av IS-1798 Utviklings-
strategi for helsestasjons- og skolehel-
setjenesten, kan vi ha håp om forbe-
dring. Vi får se.

Muligheter for innvandrere til
å få jobb og muligheter for
familiegjenforening
Som de fleste andre norske kommu-
ner har også Hammerfest gjennom en
årrekke hatt bosetting av flyktninger,
og har flere kategorier innvandrere.
Kommunen har hatt en politikk på å
hovedsakelig bosette enslige menn.
De kommer fra Somalia, Irak, samt
andre arabiske og asiatiske land.
Mange har skaffet seg jobb, blant an-

net i tilknytning til Snøhvitanlegget
på Melkøya. Vi ser også at flere inn-
vandrere som har hatt bosetting i an-
dre kommuner kommer hit på grunn
av arbeidsmarkedet. Etter hvert som
de har opparbeidet seg nødvendig
årsinntekt har familiene kommet et-
ter. Resultatet er veldig stor grad av
familiegjenforening. En kartlegging
ved Hammerfest Helsestasjon fra
2009 viste at 15 % av barn og unge i
kommunen hadde en eller to foreldre
med ikke-vestlig bakgrunn.
I møtet med innvandrerfamiliene
hadde vi ofte følelsen av å ikke strek-
ke til. Vi ønsket å tilby flere hjemme-
besøk, hyppigere konsultasjoner og
gruppetilbud. Knapphet på ressurser
gjorde imidlertid at vi i hovedsak bare
kunne tilby konsultasjoner etter van-
lig program i helsestasjons- og skole-
helsetjeneste.
Etter at vi i 2008 fikk en 100 % stil-
ling øremerket arbeid med innvan-
drere, føler vi oss nå på offensiven, og
er godt i gang med gruppeaktiviteter,
kontortid på voksenopplæringa, o.s.v.
Vi er så fornøyd med hvordan det går,
at vi gjerne deler noen erfaringer med
leserne (se egen artikkel).

Positivt eller negativt for et
samfunn med hurtig vekst?
Hammerfest ble virkelig satt på kartet
med Snøhvit og Melkøya. Både riks-
media og lokalavisa har i perioder
omtalt byen med fete overskrifter,
blant annet som ”Voldsbyen Ham-
merfest”, og i Snøhvitanleggets opp-
startsperiode som ”Sotbyen Hammer-
fest”. Hammerfest ble nærmest frem-
stilt som et utrygt sted å bo. Dette
gjorde noe med oss som innbyggere.

Politiet i Hammerfest har imidlertid
høy prioritering av voldssaker, og tar
alle grader av innmeldte voldssaker
på alvor. Utslippene fra Melkøya er nå
ikke merkbare i hverdagen slik som
ved sotingen fra faklene i begyn-
nelsen. Statoil har målestasjoner for
måling av utslipp fra anlegget, og på-
legg om å begrense de. Så alt i alt
oppleves Hammerfest som et trygt
sted å vokse opp i.
Inntrykket er at det er mange flere
positive virkninger enn negative. Selv
om det gikk noe fort i svingene, og vi
følte at vi ofte hang etter, så ville vi
ikke vært satsingen foruten. Den har
gitt oss nye skoler, flott kulturhus, re-
novering av gater og ledningsnett,
flere arbeidsplasser og befolkningstil-
vekst. Unge familier og flere barn er
flott! Og vi er stolte over å kunne
møte disse med bedre kvalitet og til-
gjengelighet i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten.
Det er vanskelig for en kommune å
være blakk, prioriteringer i trange ti-
der er tøft, men det er nok heller ikke
uten utfordringer å skulle fordele res-
surser i gode tider. Alle roper og vil
ha MYE mer, og det er vanskelig å ha
på bremser. Forebygging og folkehel-
searbeid trenger som mange andre
felt stadig mer ressurser, i tillegg til
stå- på- vilje og engasjement. I forrige
budsjettrunde vant talspersonene for
barn og unge frem, men nå er plutse-
lig kommunens lånegjeld stor igjen ...
Vi hev oss med på Snøhvitexpressen
og ”stod han av”. Engasjementet for
barn og unge og deres foresatte tar vi
med videre, så får vi se hva fremtiden
bringer.

SNØHVITEXPRESSEN
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Mørketid i Hammerfest. Foto: Tor Harry Bjørn
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Hanne Greiner, helsesøster, Sør-
Varanger kommune
hanne.greiner@sor-varanger.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Bakgrunnen for artikkelen er at
vi på Kirkenes helsestasjon ser
noen utfordringer med mange
nye russiske familier som spesi-
elt i løpet av de ti siste årene
har bosatt seg i Sør-Varanger.
Den geografiske nærheten er
muligens en faktor som har bi-
dratt til at verken barnehage,
skole eller helsevesen har satt
forskjellene på dagsorden og
gitt foreldreveiledning ut fra
det.
De kulturelle forskjellene er noe
vi på helsestasjonen har begynt
å snakke om, og vi tenker at
tidlig intervensjon i form av
Kvellomodellen kan være et vik-
tig bidrag i så måte.

Mange av de russiske familiene som
vi møter er ressurssterke, ofte med
høy utdanning. De er arbeidsomme
med stort fokus på karriere og ar-
beidsliv.
Vi ser noen forskjeller i synet på barn,
og hvordan foreldre legger mer vekt
på ambisjoner og prestasjoner enn
det å mentalisere og ha barnets per-
spektiv. Følelser er ikke noe som i like
stor grad som i vår kultur anerkjen-
nes og respekteres.

Vi har erfart at de er veldig opptatt av
somatisk helse, de vil gjerne at spesia-
lister skal se på barna deres. ”Feilsø-
kingsmetoden” er rådende.

Mange av familiene har en fot i hvert
land. De har gjerne leilighet i Nikel/
Murmansk selv om de bor i Norge.
Eventuelt har de besteforeldre som

fortsatt bor i Russland og som de ofte
besøker. Noen barn blir i lengre peri-
oder tatt ut av barnehage og skole når
de er hos besteforeldrene. Slik jeg ser
det, er dette lite hensiktsmessig for de
av barna som er i en integreringspro-
sess til det norske samfunnet.

Etter hvert har vi helsesøstre reflektert
over at vi ofte observerer dårlig sam-
spill og tilsynelatende liten tilknyt-
ning mellom foreldre og barn. Vi un-
drer oss over om det har sammen-
heng med de russiske familienes krav
til prestasjoner og ”flinkhet”. Dette er
også signaler som vi får fra barneha-
ge, skole, barnevern, politi og pp-tje-
nesten.

Vi ser nødvendigheten av å legge mer
vekt på dette i møtet med familiene,
og at konsultasjonene må ha elemen-
ter som utvider foreldrenes forståelse
for god kommunikasjon og samhand-
ling med sine barn.

Hvert år fødes det ca.10 barn i kom-
munen der en eller begge foreldre er

russiske. På skolene er det stort sett 1
til 3 av elever med russisk bakgrunn i
hver klasse. Kirkenes skole som er den
største skolene har 56 av 500 elever
med russisk bakgrunn.
Altså over 10 %!
Dette er til stor berikelse for kommu-
nen, men innebærer også at vi i sam-
arbeid med bl.a. barnehage og skole
må ta på alvor de kulturforskjellene
som eksisterer. I fellesskap kan vi bi-
dra til at barna integreres slik at de
kan fungere i det norske samfunnet,
og at de lærer å leve i og med 2 kultu-
rer.

Vi jobber for at foreldrene får en utvi-
det forståelsen for barnets perspektiv.
Samtidig bør vi fortelle og forklare
om vår kultur, hva vi vektlegger og
hvorfor det er viktig for barna.

En situasjon fra en 1.klasseundersø-
kelse der russisk mor møter med sin 6
år gamle sønn illustrerer utfordring-
ene vi ser i praksis.
Når helsesøster har presentert resultatet
av syn/hørsel undersøkelse, vist
vekt/høyde kurver for mor og kommen-
tert at hun har en fin gutt i god utvik-
ling er mor ikke enig i dette. Mens gut-
ten hører på ytrer mor at det må være
noe feil med gutten. Hun ønsker psyko-
logtime til han da hun tror det er noe
feil med det mentale. Hun har ambi-
sjoner om at han skal bli lege eller in-
geniør og at han derfor må lese mye på
ettermiddagstid. Mor synes ikke han
mestrer optimalt og ytrer bekymring
for dette i høye ordelag.

Her var det mye å gripe fatt i på vei-
ledningsbiten, og vi kan bare håpe det
har gått bra med denne gutten som
fikk høre så mye negativt om seg selv.
Familien flyttet senere så vi vet ikke
hvordan det gikk.

HELSESØSTERS MØTE MED RUSSISKE
FAMILIER

Hanne Greiner
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Selv om dette er et graverende tilfelle
er det dessverre ikke enestående når
det gjelder mangel på mentalisering
og god kommunikasjon mellom for-
eldre og barn.

Jeg har jobbet som helsesøster på Kir-
kenes helsestasjon siden 1993. Jeg stu-
derer for tiden russisk på fritiden, og
synes det er spennende med det som
nærheten til Russland innebærer.

For å få et russisk syn på de faktorene
vi synes å se, har jeg intervjuet en
mor som kommer fra Russland og
som har bodd i Norge i 15 år. Hun er
utdannet lærer og jobber i Kirkenes.

Hva er synet på amming i Russland?
Det har ikke vært vanlig å amme tidli-
gere, men situasjonen er i ferd med å
snu. Unge mødre blir oppfordret til å
amme. Det er ikke allment akseptert at
amming kan skje på offentlige steder
etc.

Hvordan skiller oppdragelsen i Nor-
ge seg fra Russland?
Jeg vil si at den russiske barneoppdra-
gelsen er strengere og mer autoritær.
Foreldre har store ambisjoner for sine
barn og legger stor vekt på prestasjoner,
skolearbeid og organiserte aktiviteter.
Barn skal først og fremst bruke tiden

riktig, prestere og adlyde. De russiske
foreldre er mer påpasselige, overbeskyt-
tende og altfor autoritære.
Men man hører stadig mer om barnas
rettigheter og barna blir selv mer be-
visst sine rettigheter.

Har vi i Norge større åpenhet til det
å søke hjelp for psykiske problemer?
Er det i Russland aksept for å prate
om problemer?
Det skjer ikke på samme måte som i
Norge. Tidligere har det ikke vært
åpenhet rundt dette. Man har vokst
opp i den tro at man må klare seg selv
for å nå opp og frem her i livet. Man
har ikke den holdningen at samfunnet
skylder en noe.

Synes russere som kommer at det er
lett å bli kjent med nordmenn? Blir
barna tatt godt i mot i skole og fri-
tid?
Russerne synes det er vanskelig å bli
kjent med nordmenn. Barn som begyn-
ner på skolen kan bli ensomme og over-
latt til seg selv. Man kan bli bedre på
integrering, selv om det sikkert også
gjøres mye bra allerede.

Konklusjonen på det vi har erfart og
observert i praksis, er at vi på helse-
stasjonen bør bli flinkere til å forklare
og begrunne det vi observerer. For-

midling av hva vi utfra forskning og
erfaring vet er bra for barna, og hva
som kan være skadelig bør også vekt-
legges. Vi håper at foreldrene får for-
ståelse, tar det til seg og oppnår et be-
rikende samspill med barna sine ved
å integrere det i hverdagen.
Mye kan vi som helsesøstre forebygge
gjennom konsultasjonene ved at vi
har mye fokus på samspill. Vi ser
imidlertid behovet for at også barne-
hager og skoler driver mer målrettet
foreldreveiledning.

Noen av de tiltakene vi benytter og
som vi vil videreføre er:
– Foreldreveiledningspermen Sam-
men foreldre og barn. Oversette til
russisk.

– Tverrfaglig samarbeid på tidlig
intervensjon. Kvello metoden.

– Grupper for russiske foreldre.
ICDP veiledning. Viktig for å
understøtte foreldrenes mestrings-
evne og bygge bro mellom forel-
drenes tradisjonelle omsorgsverdier
og de verdiene som møter dem i
det norske samfunnet.

– PMTO veiledning.

Eventuelt samarbeid med Barents-
instituttet som ligger i Kirkenes. De
finansierer og støtter prosjekter
som omhandler folk til folk samar-

beid.

Min opplevelse er at foreldre
er interesserte og åpne for
veiledning. Om budskapet
blir formidlet med respekt,
kan det bli godt mottatt. Det
tar tid å snu holdninger,
men arbeidet er spennende
og viktig!

Endelig fremme! Foto: Tor Harry Bjørn
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Britt Helene Skum Walseth, helse-
søster i Alta Kommune
britt.walseth@alta.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Denne artikkelen baserer seg
på anbefalinger fra Helsedirek-
toratet(1) samt Norges Astma
og Allergi Forbund(2), og tar for
seg hvordan en kan beskytte
seg mot kulde i ulike situasjo-
ner. Kombinasjonen av lufttem-
peratur, luftfuktighet og vind er
med på å regulere følt tempera-
tur.

For utfyllende informasjon hen-
viser jeg til nettstedsadressene
nederst under kilder.

Tegn på forfrysninger i hud:
Det er viktig å sjekke hud som er ut-
satt for forfrysninger ofte. Kald hud
betyr ikke at den er forfrosset(1). De
første tegn på forfrysning av hud, er
at den ikke lengre har normal følelse.
Andre tegn på forfrysning kan være
fargeforandring eller hvite prikker i
huden.

Hvordan kan en beskytte hu-
den mot forfrysning?
• Påkledning
Det er bedre med flere tynne lag klær
enn få lag med tykke klær. Dette be-
grunnes med at det mellom de tynne
lagene med klær, vil være luft som
blir oppvarmet og er med på å holde
på varmen. Det er også enklere ved
fysisk aktivitet å ha flere tynne lag, da
dette gjør det lettere å bevege seg. 3
lag klær er bra når det er kaldt.
Ull er å foretrekke innerst. Dette fordi
ull holder på varmen selv om den er
våt eller fuktig. Det finnes i dag
mange typer ullklær å få tak i, også
slike som ikke klør for den som har

en ømfintlig hud. Alternativt kan det
brukes superundertøy. Som mellom-
lag er det to valg. Enten fleeceklær el-
ler et nytt lag med ull. Til sist er det å
anbefale ett lag klær som er vindtett.
Eventuelt også vanntett på våte dager.
Hodeplagg er viktig. Gjennom hodet
mister en mye varme, derfor er dette
et viktig klesplagg på kalde dager. En
finlandshette kan lune godt.
Rundt halsen bør en ha et skjerf eller
lignende, som kan trekkes opp foran
munn og nese når gradestokken faller
nedover. Det kalde været kan være en
ekstra utfordring for den som sliter
med astma(2). Dette fordi kald luft
fører til forsnevring av luftveiene. Det
er viktig å beskytte lungene mot den
kalde lufta. Eventuelt kan en bruke
varmemaske som varmer opp lufta
før den kommer ned i lungene.
Det er lurt å bruke stillongs (dvs.
strømpebukse uten fot). Da kan en
skifte sokker om det bare er på føt-
tene man er våt.

• Kuldekrem
Når det er kaldt, kan en til en viss
grad beskytte ansiktshuden med kul-
dekrem. Men det er ikke likegyldig
hva kremen inneholder. I verste fall
kan kuldekremen gjøre vondt verre.
Vannholdige kremer vil gjøre at kulda

trenger lettere inn i huden. Selv om
kremen heter «kuldekrem» eller hev-
der å egne seg som det, er det ikke
sikkert at den er vannfri. Det som står
oppført først på listen over ingredien-
ser, er det kremen inneholder mest av.

Annet å tenke på når det er
kaldt
Det er viktig å følge nøye med på
barn når de er ute. Kjenn på barns
nakke og hender med jevne mellom-
rom, og følg med på humøret deres.
Barn tåler mindre kulde enn voksne,
men blir også fort varme når de er i
aktivitet. Barn er heller ikke alltid like
flinke til å si i fra om de fryser, om de
er for kalde/varme eller om de er våte
på bena. Derfor er det viktig at voks-
ne følge med på dette. – Ikke ta ut-
gangspunkt i hvordan du selv har det,
men kjenne på barnet.
Områder på kroppen som bør sjekkes
ofte er nese, kinn, fingre og tær. Dette
fordi det er her en forfryser seg let-
test. Tørr bleie er viktig for å holde
varmen. Størst varmetap utenom ho-
det har du fra hals, hender/håndledd,
føtter/ankler og skrittet.

• Kuldeintoleranse
Dette går ofte feilaktig under navnet
«kuldeallergi» (2). Tilstanden viser
seg ved ulike kombinasjoner av over-
flatiske vabler og ødem som kan opp-
tre lokalt, eventuelt over hele krop-
pen. Vanligst opptrer dette i kulde el-
ler snøvær, på håndledd som utsettes
for snø mellom vott og genserermet,
evt. på halsen eller i ansiktet. Milde
former kan utvikle seg til mer alvorli-
ge former, og er ofte vanlig i land
med kaldt klima slik som Norge.

• Ammende mødre
Når man ammer er det viktig å ta
sine forholdsregler i kulde(3). Bryst-

KULDEBESKYTTELSE
FOR BARN OG VOKSEN

Britt Helene Skum Walseth.
Foto: Marit Walseth
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betennelse kan oppstå om den am-
mende mor fryser. Kulde kan øke
muligheten for tilstoppinger og bryst-
betennelse uten bakterier. Bruk ul-
linnlegg i bhen og eventuelt et ullsjal
innenfor jakken på vinteren. Hold
deg varm på hender, føtter og hodet.
Hendene kan fryse om de stikkes ned
i fryseboksen. Det er derfor å anbefale
at det brukes hansker om den som
ammer har ærend i fryseren.

Barn i vogn
Det er viktig at det i barnevognbun-
nen blir lagt noe som isolerer mot
kulde nedenfra på kalde dager. Kjenn
på barnet om det er kaldt mens det
sover. Bruk nett på vogna slik at evt.
katter ikke kommer seg inn. Sett vog-
na i le for vind. Helsedirektoratets an-
befalinger sier at en bør unngå å dek-

ke barnevognen med tykke eller tette
tepper.

Barn på akebrett eller kjelke
Barn bør sitte på noe som isolerer
nedenfra. Dette kan være skinn, iso-
por eller ullpledd. Det er viktig at en
voksen som holder varmen i beve-
gelse, er obs på at et barn på akebrett
sitter i ro på bakkenivå.

Barn i pulk
Barn bør i følge helsedirektoratets an-
befalinger være eldre enn 6 mnd før
det tas med på tur i pulk. Dette be-
grunnes med at spesielt barn under 6
mnd lettere er utsatt for hjernerys-
telse, forfrysning og overoppheting.
Når det gjelder større barn er det flere
ting å huske på. Kle godt på barnet,
men ikke pakk det inn for tett. Anbe-

falingene fra helsedirektoratet er
maks 10 minusgrader for å ta med
barn i pulk. Barnet kan bli kvalm og
kaste opp om det rister for mye.
I bunnen av pulken er det viktig at
det er god isolering mot kulden som
trenger oppover fra bakken. Ta pauser
ofte og sjekk barnet i pulken.

På snøscootertur
På tur med scooter er det viktig å ten-
ke på kombinasjonen kulde og vind.
Den reelle temperatur blir lavere i fart
enn hva lufttemperaturen tilsier.
Hjelm er påbudt ved scooterkjøring.
Ved å følge lenken(4) kan du laste
ned en PDF- fil som tar for seg sikker
kjøring med snøscooter. Her er det
mange tips og nyttig informasjon ift
snøscooterbruk, og gode tips om på-
kledning på scootertur.
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Samiske ordtak
med norsk oversettelse og forklaringer av Harald Gaski

”Å lappe et hull med et annet hull.”
Brukt om et overflødig og fullstendig unødvendig arbeid.

”De får ikke fanget fisk som ikke vil bli våt på føttene”
Den som ikke orker arbeide, får heller ingen fangst.

”En gammel hund gjør ikke uten grunn”
De eldres råd skal en lytte til.

”Den som har rodd lite, har svake hender.”
Metaforisk ordtak om at en behøver erfaring og kunn-
skap for å løse en oppgave.

Hull i stein.
Foto:
Tor Harry Bjørn



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Ellen Brevig, helsesøster, ansatt i
Vadsø kommune og arbeider i full
stilling ved Oscarsgata asylmottak
E-post: ellen.brevig@vadso.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dette er et utdrag fra en pro-
sjektoppgave skrevet som stu-
dent ved flerkulturell forståelse
3 ved SEFIA – Høyskolen i Oslo i
2005.

Bakgrunn for oppgaven
Jeg arbeider som helsesøster i en
kommune med ansvar for et asylmot-
tak. Av erfaring vet jeg at mange hel-
sesøstre synes det er vanskelig å arbei-
de med flyktninger og asylsøkere. De
redskapene/metodene vi bruker i
samtaler og konsultasjoner fungerer
ofte ikke i kontakt med denne grup-
pen. Dette medfører at vi kan føle oss
ukompetente og bli handlingslammet,
og vi får en opplevelse av at vi ikke
mestrer situasjonen.

Vi arbeider på samme måte med asyl
og flyktningefamilier som vi gjør med
norske familier. Vi er opplært i helse-
søsterdiskursen til å utføre konsulta-
sjoner på bestemte måter. Vi lever i en
konstruert forståelse om at ”alle”
samhandler på samme måte som vi
gjør i den norske kulturen. Som hel-
sesøstre har vi etter min mening fått
for liten opplæring i flerkulturell for-
ståelse. Dette medfører at helsesøster
har lite kunnskaper om at andre kul-
turer kan ha andre samhandlings-
måter.

Alle brukere av helsestasjonen har
krav på og rett til samme behandling.
Men når vi ikke forstår hva som skjer
i enkelte konsultasjoner kan det være
vanskelig å sette inn nødvendige til-
tak.

Innad i profesjonen snakkes det lite
om disse situasjonene. Det snakkes
sjelden om at våre arbeidsmetoder
kan være uhensiktsmessige. Hver en-
kelt lever i stor grad med disse frus-
trasjonene alene.

Problemstilling
Hva skjer innad i helsesøsterprofesjo-
nen og hva påvirker diskursen på hel-
sestasjonen når metodene vi bruker
ikke fungerer? Ut fra dette har jeg
valgt å formulere problemstillingen
slik:
Helsesøsterdiskursens kunnskap og
forståelse. Et dillemma i arbeidet i
det flerkulturelle feltet – en drøfting.

Her ønsker jeg å belyse i hvilken grad
vår helsesøsterdiskurs både i utdan-
ning og praksis er med på å forme oss
som helsesøstre, og hvilke faktorer
som spiller inn.

Hva påvirker holdningene og forstå-
elsen, og hva skal til for at de kan en-
dres?

Hva skjer med oss når det ikke er
sammenheng mellom det som er rik-
tig i diskursen og det vi gjør i praksis?

Avgrensning
Oppgaven avgrenser seg til å se på
helsesøsterprofesjonen som et diskur-
sivt system. Diskursivt system i den
forstand at all samhandling og kom-
munikasjon hviler på en felles forstå-
else for de som er deltagere i syste-
met.

Sosialiseringsprosessen inn i
helsesøsteryrket gjennom ut-
danning
Gjennom grunnutdanningen, syke-
pleierhøyskolen og helsesøsterutdan-
ningen har vi lært verdier og normer
som er spesielle for den norske kultu-
ren. Helsesøster-utdanningen har som
mål å lære studentene de holdninger,
verdier og normer som er rådende i
profesjonen. Samtidig sosialiseres stu-
dentene gjennom teori og praksis inn
i den profesjonsdiskursen som er gjel-
dende. Målet er å få kompetente utø-
vere som kan oppfylle de krav som
gjelder gjennom lover, veiledere og
forskrifter.

I de senere årene har Norge fått et
stort innslag av innvandrere fra land
utenfor Vest Europa. Det medfører at
vi som helsesøstre trenger kunnskap i
flerkulturell forståelse. Dette fordi
våre norske metoder ikke alltid fun-
gerer i arbeidet med denne gruppen. I
fagplanen som bygger på rammeplan
og forskrift for helsesøsterutdanning-
en har fagplanen mange målområder
hvor det flerkulturelle burde være
godt ivaretatt. Et av målområdene ly-
der slik: ”Helsesøster har forståelse for
ulike syn på helse i forskjellige viten-
skaper, fagfelt og kulturer. Helsesøster
må ha evne til å endre tilnærmings-
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måter i takt med brukers behov og
med samfunnets behov”. Dette fortel-
ler meg at det flerkulturelle burde ha
en stor plass i utdanningen. Men min
og andre studenters erfaring fra helse-
søsterstudiet er at det flerkulturelle
blir for lite vektlagt, og at nyutdanne-
de helsesøstre er for dårlig rustet til å
møte innvandrere i sitt arbeide.

I min kommune er i dag 10 % av inn-
byggerne fra land utenfor Vest Euro-
pa. For tjue år siden var det få eller
ingen. Dette gjelder også mange an-
dre kommuner i Norge. Det medfører
at helsestasjonene har et stort innslag
av foreldre og barn fra andre kulturer.
For at helsesøster skal kunne ”endre
tilnærmingsmåter i takt med brukers
behov” tror jeg det er viktig at det
flerkulturelle får en større plass i hel-
sesøsterutdanningen. Det er de fær-
reste helsesøstre i dag som har videre-
utdanning i flerkulturell forståelse.
Kanskje kunne fagstoffet, det norske
og det flerkulturelle, gå mer parallelt i
utdanningen. Når for eksempel tema-
et om samspill mellom foreldre og
barn er oppe må en fortsatt lære me-
todene for å tolke dette i en norsk
sammenheng, men samtidig bør en
lære andre metoder som kan være
mer riktig når en møter foreldre og
barn som kommer fra land utenfor
Vest Europa. Slik tror jeg at nyutdan-
nede helsesøstre kan bli mer rustet til
å møte den norske hverdagen og få en
større forståelse for det flerkulturelle.

Det diskursive systemet
internt på helsestasjonen
Innad på helsestasjonen er profe-
sjonsdiskursen i kontinuerlig utvik-
ling. Det føres stadig diskusjoner om
ulike temaer. Men diskusjonene skjer
ut i fra de regler, normer, verdier og
tradisjoner som gjelder i vårt system.
Dette blir lært gjennom sosialise-
ringsprosessen, gjennom samtale,
samhandling og samforståelse (Jam-
før Scollon & Scollon).

I et flerkulturelt samfunn som Norge
er det mennesker fra mange forskjelli-
ge kulturelle samfunn. Enhver kultur
kan ha sine spesielle normer, verdier
og koder. Selv om vi bor i det samme
landet, medfører det ikke at vi er kul-

turelt like. Eriksen 2001:60 sier at kul-
tur er ”det som gjør kommunikasjon
mulig, altså at kultur er de tankemøn-
strene, vanene og erfaringene som
mennesker har felles og som gjør at vi
forstår hverandre”. For eksempel kan
det være store kulturelle forskjeller i
hvordan samspill og omsorg utøves,
og hvilken mat små barn spiser.

Enhver konsultasjon på helsestasjo-
nen har sine spesielle mål, og vi har
gjennom sosialiseringsprosessen lært
hvilke metoder vi bruker i de forskjel-
lige konsultasjonene. Når det gjelder
for eksempel samspill legger vi stor
vekt på ansikt til ansikt kommunika-
sjon. Vi har lært gjennom utdanning
og praksis hva samspill er, og
gjennom det lært en metode vi kan
bruke. Den metoden kan være bra
når man har familier som er opplært i
vår tenkemåte. Men når vi får barn og
foreldre fra andre kulturer på helse-
stasjonen, stemmer kanskje ikke det
vi har lært. I andre tradisjonelle sam-
funn kan barnet bli båret på ryggen
eller hofta, fordi det er mer hensikts-
messig for at mor kan få utført sitt
daglige arbeide, både i og utenfor
hjemmet. Da er det liten eller ingen
ansikts til ansikt kommunikasjon
mellom mor og barn. Det innebærer
at de har en annen metode for å
kommunisere med og forstå sitt barn
på. Det er en metode vi som norske
helsesøstre ikke kjenner. Vi har ikke
den kunnskapen og den forforstå-
elsen som er viktig for å forstå sam-
spillet i deres kultur. Bourdiux kaller
dette doxa. Hylland Eriksen 1993:63
definerer doxa som ”de aspektene ved
kultur og samfunn som tas for gitt av
folk flest, som det ikke stilles spørs-
målstegn ved, og som er så selvfølgeli-
ge at det ikke faller naturlig å sette
spørsmålstegn ved dem”. Her skapes
de koder og samhandlingsmønstre
som brukes. Så lenge en helsesøster
arbeider i sitt doksiske felt har hun
lite problemer med å forstå hva som
skjer. Situasjonene hun møter er gjen-
kjennbare, og hun vet hvilke metoder
hun skal bruke i de fleste konsultasjo-
ner. Men når hun møter mennesker
fra andre doksiske felt føler hun seg
utilpass. Hun ser at barn og foreldre

har et samspill, men ser ikke hvordan
det oppnås.
I sitt doxiske felt vet helsesøster hvor-
dan hun snakker og handler. Dette er
hun sosialisert inn i gjennom hele li-
vet, og den kulturen hun er vokst opp
i. Denne kunnskapen setter seg i
kroppen, blant annet i form av måten
vi oppfører oss på og måten vi snak-
ker på. Dette blir en del av vår per-
sonlighet.

I det doxiske felt er mye av kunnska-
pen selvfølgelig og vi reflekterer ikke
over den. Den er da preget av taus
kunnskap. Eriksen 2001:56 sier at
taus kunnskap ”er en type uartikulert
kunnskap som blir ervervet gjennom
praktisk erfaring og som står i nært
slektskap til intuisjonen”. Som ekspert
skal helsesøster intuitivt se om sam-
spillet fungerer bra eller dårlig. Når
det ikke skjer føler hun avmakt. Dette
kan medføre at helsesøster ikke går
inn i situasjonen, men heller lar det
være. Når helsesøster har arbeidet på
denne måten lenge nok kan det bli en
”normalsituasjon”, og hun slutter å se
problemet. Dette kan medføre at
maktposisjonene byttes, det er den
andre parten som sitter med makten
uten å vite det. Det som skjer i pro-
sessen mellom helsesøster og bruker
påvirker situasjonen.

Helsesøster er vant til å ha makt i
kraft av sin rolle som helsesøster.
Makt til å bestemme hva som skal
skje i samhandlingen. Som helsesøster
har jeg lært i min profesjon hvordan
en bruker skal være og hvilke egen-
skaper personen skal ha. Helsesøster-
profesjonen skaper bilder av hvilke
sannheter som skal være gjeldende,
både for seg selv og brukergruppene.
Samtidig definerer de hva som er
”normalitet” og ”avvik”. Når helsesøs-
ter ikke forstår samspillet burde det
bli definert som et ”avvik”. Men når
hun ikke forstår hva som skjer kan
det være vanskelig å tolke situasjonen.
Hun vet ikke om det er ”normalt” el-
ler om det er et ”avvik”. Helsesøster
har plikt til å føre journal. Der skal
blant annet avvik og andre betyd-
ningsfulle forhold komme fram. Men
i de situasjonene hvor dette har blitt
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en ”normalsituasjon” blir kanskje ing-
enting dokumentert i journalen. Det-
te kan medføre at brukerne ikke får
den hjelpen de har rett til og krav på.
Når helsesøster ikke forstår det som
skjer i situasjonen kan en kanskje si at
helsesøster er redusert fra å være en
ekspert til å havne legre ned på kom-
petansestigen. I situasjonen kan hun
ikke intuitivt se hva som skjer. Drey-
fus og Dreyfus i Fjelldal, Gjengedal
1995:66 sier at intuisjon ”er produktet
av et dypt engasjement i situasjoner
kombinert med gjenkjennelse fra lig-
nende tilfeller”. Det gjenkjennbare
kan skape trygghet og forutsigbarhet i
arbeidssituasjonen og i profesjonen.
Dette fordi det er aksepterte måter å
arbeide på.

I en annen type situasjoner brukes ar-
tikulert kunnskap. I en fem måneders
konsultasjon på helsestasjonen kan
helsesøster fortelle at ved seks måne-
ders alder kan kost innføres. Da snak-
kes det om norske metoder med grøt
og middag som er det vanlige i vårt
norske system. Som nyutdannet hel-
sesøster hadde jeg en tamilsk mor og
barn på helsestasjonen. Vi skulle
snakke om innføring av kost. Jeg for-
talte om grøt og middag, til henne
som til alle andre mødre. Hun hørte
etter, hadde ingen motsigelser. Min
samtale med henne var preget av en
monolog, og ikke en dialog. Da hun
kom tilbake neste gang forsto jeg at
hun ikke hadde brukt den kosten jeg
snakket om. Det gjorde meg usikker.
Som helsesøster er jeg vant til at for-
eldrene har stor tillit til meg, og der-
for følger mine råd. Det var første
gang jeg følte at noen ikke ”brydde
seg” om den kunnskapen jeg prøvde å
gi dem. Etter dette lærte jeg at det
norske ikke er det eneste riktige, og
hvorfor skal de bruke den norske me-
toden når deres metode er like bra.
Barna vokser opp i andre deler av
verden også, de er like sunne og friske
som de norske barna. Det viktige for
meg blir å finne ut om foreldrene har
alle ingredienser i maten, slik at barna
får et fullverdig kosthold. I denne si-
tuasjonen hvor jeg ser problemet og
kan sette ord på det, blir det enklere.
Her kan jeg snakke med foreldrene og

jeg vet hva jeg skal spørre om. Men
siden vi gjennom utdanning og prak-
sis ikke blir skolert inn i den flerkul-
turelle tenkemåten må vi i større grad
få denne kunnskapen gjennom ”prø-
ving” og ”feiling”.

Innad i helsesøsterprofesjon fører
kunnskap til makt. Helsesøstrene er
eksperter på den kunnskapen som
brukes i det rådgivende og veiledende
arbeidet på helsestasjonen. Helsesøs-
tre er en vel ansett gruppe i vårt sam-
funn. Dette gir gruppen stor makt til
å forvalte samfunnets verdier og nor-
mer, herunder hva som er sunt eller
usunt, rett eller galt, normalt eller
unormalt. Men samtidig står det i
våre etiske regler at sykepleieren skal
”utøve sykepleie som respekterer
menneskerettighetene, og som tar
hensyn til menneskers verdier, skikker
og tro”. Dette betyr at alle brukere av
helsestasjonen skal ha den samme
hjelp og veiledning, men vi må ta
hensyn til brukerens bakgrunn.

Helsesøstrene er i stor grad vant til å
forholde seg til enkeltindivider, men
når det gjelder innvandrere har vi
problemer med å se det enkelte indi-
vid. Vi kan snakke om gruppen inn-
vandrere, og glemmer da at de er in-
divider med ulike behov. Noen kan
ha bodd lenge i Norge, andre kan
være nylig ankommet. Vi har lett for å
bruke våre egne normer og verdier
for hva som er rett når vi vurderer
andre. Men det kan være viktig at vi
prøver å se ”dem” gjennom et kultur-
relativistisk synspunkt (Horntvedt
2003:17-18). Det vil si at vi i utgang-
punktet må lære å forstå individene
ut ifra deres normer og verdier og få
en forståelse for deres livsverden. Men
samtidig kan ikke vi som profesjons-
utøvere forbli i den kulturrelativistis-
ke tenkemåten. Dette fordi det i en-
kelte kulturer for eksempel er vanlig å
slå sine barn. Dette strider imot etiske
regler og norske lover. Men samtidig
kan det være viktig å få en forståelse
for de normer og verdier som våre
brukere har. Dette kan gjøre at vi får
en større innsikt i deres livsverden, og
hvorfor de i gitte situasjoner handler
slik de gjør.

Kunnskapsendring i det dis-
kursive systemet i helsesøs-
terprofesjonen
En del helsesøstre har sett at det er
behov for ny kunnskap, og har startet
på en videreutdanning slik som fler-
kulturell forståelse. Dette fordi man
ser at man ikke strekker til i arbeidet
med denne brukergruppen. Men når
en kommer tilbake til praksisfeltet
kan det være vanskelig å få aksept for
nye måter å forstå hverdagen på, spe-
sielt hvis det medfører nye arbeids-
metoder. Innad i det diskursive syste-
met er det skapt et bilde av hvilken
kunnskap som er gyldig. Dette er en
forutsigbar kunnskap om hvordan
medlemmene handler og tenker, som
medfører en del felles egenskaper hos
medlemmene, en type likhetstenking
(Jamfør Scollon & Scollon). Gjennom
utdanning kan helsesøster ha fått en
ny type kunnskap som for eksempel
flerkulturell forståelse. Gjennom ar-
beidet kan helsesøster se at nye måter
å arbeide på kan føre til gode resulta-
ter. Men ofte kan det være vanskelig å
legitimere hvorfor det fungerer over-
for de andre helsesøstrene på helse-
stasjonen. Dette kan medføre at hel-
sesøster føler seg utilpass og faller til-
bake til gamle måter å arbeide på.

Men det er viktig at de helsesøstre
som har følt problemene på kroppen
engasjerer seg i forskning og fagut-
vikling. De vet hvor ”skoen trykker”
og kan på den måten være med å på-
virke eget fag. Det kan medføre at vi
får en mer praksisrelatert forskning.
De må sette seg sammen i grupper og
prøve å verbalisere det som for ek-
sempel skjer i en samspills situasjon.
Det blir en type konseptoversettelse.
Så må det lages et skriftlig produkt
som kan bringes videre i systemet.
Det må lages artikler som kan spres i
for eksempel fagtidsskrifter. På denne
måten kan det kanskje komme debat-
ter som kan medføre at hele profe-
sjonssystemet blir påvirket av ny
kunnskap. Dette er ikke enkelt men
jeg tror at det kan være en måte å
skape grunnlag for ny forståelse av
metoder i praksis.
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På denne måten bringes ”forskning-
en” ut av helsestasjonen. Det kan være
greit fordi jeg tror ikke det er enkelt
for forskere å komme inn på helsesta-
sjonen for å forske på nye kunnskaps-
metoder. Det er et lukket sted med
mye taus kunnskap. Helsesøstrene ar-
beider etter bestemte kunnskapsmøn-
ster og verner om sitt felt. Mange ser
ikke problemene, eller det har blitt en
”normalsituasjon”.

Avslutning
I denne oppgaven har jeg prøvd å set-
te fokus på det som skjer i profesjons-
diskursen på helsestasjonen. Og da
spesielt hva som skjer i de situasjone-
ne hvor brukergrupper med en ”an-
nerledes bakgrunn” kommer inn, og
vi ikke har metoder for å tolke det
som skjer. Helsesøster blir maktesløs i
disse situasjonene, hvor hun ikke
strekker til. Dette er situasjoner med
mye taus kunnskap. Taus kunnskap er
det vanskelig å snakke om. Derfor blir
hver enkelt helsesøster alene med dis-
se problemene. Dette blir en situasjon
hvor vi som eksperter ikke lenger er
eksperter, fordi forståelsen for hva
som skjer i situasjonen er borte. Der-
for trenger profesjonen mer kunn-
skap og kompetanse for å kunne iva-
reta brukergrupper med en ”annerle-

des bakgrunn”. Dette utfordrer oss til
å tenke kritisk rundt det som skjer in-
nad på helsestasjonen.

Jeg har gjennom denne oppgaven
blitt mer bevist på at vi trenger mer
kunnskap og kompetanse i flerkultu-
rell forståelse for å kunne ivareta bru-
kergrupper med en ”annerledes bak-
grunn”. Og at denne kunnskapen i
større grad må tilegnes gjennom hel-
sesøsterutdanningen. Jeg tror det må
endring til både på det teoretiske og
det praktiske plan. Helsesøsterutdan-
ningen må i større grad ha mer
undervisning i flerkulturell forståelse.
Alle helsesøstre må ha en basiskunn-
skap i kultur, identitet og andre vikti-
ge temaer. Den norske forståelsen og
den flerkulturelle forståelsen må føl-
ges mer ad. Men samtidig er utdan-
ningene preget av artikulerbar kunn-
skap. Den uartikulerte kunnskapen
læres i stor grad i praksis. Når få eller
ingen på helsestasjonen kan sosiali-
sere oss inn i den kunnskapen som
kan være gyldig for andre kulturer
mangler vi kompetanse i den delen av
arbeidet. Helsesøster møter disse ut-
fordringene daglig og trenger å ha
kunnskap og kompetanse i flerkultu-
rell forståelse.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Cecilie Karlstad Innerby, sykepleier
og vikar som helsesøster for innvan-
drere, Hammerfest kommune
ceka@online.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Det har lenge vært et behov i
Hammerfest, endelig er vi i
gang. Denne høsten har vi; fag-
leder og helsesøster Gro Hågen-
sen og sykepleier Cecilie Karl-
stad Innerby, samarbeidet om et
tiltak der fem somaliske kvinner
har deltatt på gruppesamtaler.
Tema dreide seg hovedsakelig
om samspill med barn, men fa-
milieplanlegging sto også på
programmet. Disse er ressurs-
sterke kvinner, som har
gjennomført en lang reise mot
nordlige breddegrader. Selv om
de er glade for å leve under fre-
delige forhold nå, langt unna
krig og elendighet, møter de på
de samme utfordringer, som an-
dre norske mødre. I tillegg er
det tydelig at de har levd under
helt andre forhold i sine hjem-
land. Der tilgangen på helse-
opplysning og materielle goder,
har vært mangelvare.

Et voksende behov
Det er et stort flerkulturelt mangfold i
Hammerfest kommune, rundt 40 na-
sjonaliteter representert i elevgruppen
ved voksenopplæringen. Helsesøs-
trene har lenge sett et behov for å gjø-
re ”noe” mer for denne voksende be-
folkningsgruppen enn det har vært
ressurser og kapasitet til i den ordi-
nære helsestasjonen. I tillegg har det
vært et ønske fra Voksenopplærings-
senteret at Helsesøstertjenesten skal
være en samarbeidspartner. ”Etter at
det ble opprettet en egen helsesøster-
stilling for innvandrere, har vi endelig

ressurser til å gjøre noe. Det er også
fint å komme i dialog med disse kvin-
nene” sier fagleder Gro Hågensen.
Det var hun som høsten 2010, tok
initiativ til å gå i gang med et prøve-
prosjekt for somaliske kvinner, som
bygget på elementer fra Samspillme-
toden Dialog.

Rammene rundt
Det startet med at jeg kontaktet rek-
tor ved Voksenopplæringssenteret, og
la frem forslaget vårt om gruppesam-
taler, og hvilket tema det dreide seg
om.
Hun syntes det var en kjempegod idé,
og trodde det var mange som kunne
hatt nytte av dette. Hun tilbydde seg å
sette sammen en gruppe, og
ordne det praktiske rundt mø-
tene. Alle disse kvinnene var
analfabeter fra sine opprinnel-
sesland, og de var nybegynnere
ved skolen. Godt i gang med å
streve seg gjennom prosessen
med å lære seg bokstaver og
ord, bli i stand til å kunne lese
og skrive.

Vi ønsket å treffe den samme
gruppa, tre ganger, med to

ukers mellomrom. Hvert treff skulle
gå over to klassetimer. Planen var å ha
telefontolk. Men av ukjent grunn,
klarte vi ikke å komme i kontakt med
tolken, den første gangen. Og isteden-
for å avlyse det hele, foreslo rektor en
annen elev ved senteret, som tolk.
Dette ble løsningen, og vi syntes vi
fungerte såpass tilfredsstillende, at vi
valgte å bruke henne alle gangene.

Første møte
Det første møte startet vi med å pre-
sentere oss for hverandre; hva vi het,
hvor vi var fra, og hvor mange barn vi
hadde. De virket naturlig nok litt
usikker. Noen var litt mer frempå enn
andre. Men generelt var de ikke så
veldig snakkesalig. Vi var ukjent for
dem. De lurte kanskje på hvorfor vi
egentlig var der? Hva var målet med
gruppesamtalen?
Vi visste heller ikke hvordan forhol-
det mellom disse kvinnene var. Ville
de åpne seg for hverandre? Språket
var selvfølgelig også en utfordring, og
man mister småpraten, som kan gi
litt ”kjøtt på beinet”

Vi gikk gjennom de tre første prinsip-
pene, denne gangen. Snakket mye om
hvordan de brukte å vise barna sine at
de var glad i dem. Men også hvordan
man kan vise andres barn, at en bryr
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seg om dem. De fikk i hjemmelekse
og tenke mer på det vi hadde snakket
om, og prøve å komme på flere ek-
sempler.

En kald og vindfull morgen
Det andre møtet viste seg å bli et
enda mer fruktbart møte. Vi var i ut-
gangspunktet litt spent på hvordan
oppmøte ville bli denne gangen. Øn-
sket de å møte oss igjen? Eller så de
ikke poenget med det?
Det var en kald og vindfull morgen.
Det var mørkt, og gatene var islagte.
Vi undret oss over om de i det hele
tatt kom seg på skolen denne morge-
nen. Men damene hadde trosset både
vær og vind, levert barn i barnehagen,
og kommet seg på skolen i tide. Vi ble
fulltallig.
Det dårlige været og de glatte veiene,
ble en fin inngangsport til samtalen.
Jeg kunne vise dem isbroddene mine,
og fortelle hvor de kunne skaffe seg
slike.

Vi tok opp tråden fra sist. Og gikk litt
videre. Denne gangen hadde vi tatt
med flere bilder. Noe som viste seg å
være smart. Praten gikk lettere. De
som hadde vært mer eller mindre
tause sist, tok bladet fra munnen, og
delte sine erfaringer med oss. Det vir-
ket som om de forsto oss bedre.

Vi tok for oss de andre prinsippene,
men kom også inn på andre viktige
temaer, som ikke hadde direkte med
samspillmetoden å gjøre. Dette falt
seg naturlig, og ga oss muligheten til
å lære mer av hverandre.
Vi snakket om hvordan man ønsker å
ha det hjemme. Om grensesetting,
tv-titting, leggerutiner og lignende.
Hva man kan gjøre sammen med fa-
milien sin. Vi hadde bilder med, som
viste familier på skitur, sykkeltur og i
lek. Vi spurte dem hva de brukte å
gjøre sammen med sine familier. Å
lage mat, og å spise sammen, var sva-
ret vi fikk.

Vi kom også inn på forskjeller
mellom norske og somaliske kvinner.
Blant annet hvorfor nordmenn ikke
får så mange barn? Vi kom frem til at
norske kvinner kanskje var mer lik
dem tidligere. Da var det vanligere

med skjørt og kjole, mange kvinner
var hjemmeværende husmødre og vi
fikk flere barn. Men at det nå er van-
lig at også kvinner tar lang utdan-
ning, og er aktiv i arbeidslivet. Dette
har resultert i at vi kanskje stifter fa-
milie senere, og at vi får færre barn.

Populært med bøker og leker
Til det siste møtet hadde vi med oss
noen leker. Vi ønsket å vise dem hvil-
ke leker som appellerer til de ulike al-
dersgruppene, og hvordan man kan
leke med barn. Dette falt i smak hos
kvinnene. De var spesielt ivrige i å bla
i pekebøkene. Noen hadde ikke sett
slike før, mens andre hadde lagt mer-
ke til dem ved besøk på helsestasjo-
nen. De virket veldig interessert i å
skaffe seg både bøker og pusselspill til
barna sine.
Da vi vet at flere av kvinnene kom-
mer til Norge som analfabeter, var det
viktig å poengtere at man ikke må
kunne lese, men at barn liker å se på
bilder og snakke om det de ser.

Familieplanlegging
Den siste timen informerte vi om uli-
ke prevensjonsmidler. Til dette brukte
vi telefontolk.
Vi var litt usikker på hvordan dette
temaet kom til å bli mottatt. Jeg for-
klarte at en av arbeidsoppgavene som
helsesøster har er å informere om
prevensjon og å være samtalepartner
om familieplanlegging. Og at det kan
være greit å vite hva som finnes, når
man er ferdig med å få barn, eller øn-
sker en pause.
Dette temaet ble også veldig godt
mottatt, og virket å være ”midt i blin-
ken” for enkelte. De hadde flere gode
spørsmål, som ga oss noen tankevek-
kere. De visste ikke at man kunne
bruke p-piller, mens man ammet. Ei
lurte på hvorfor hun hadde mistet
menstruasjonen, nå når hun ammet?
De ble også overrasket da de fikk høre
at amming ikke var et fullgodt pre-
vensjonsmiddel. Og en annen kvinne
hadde misforstått bruken av p-pillen,
da den skal tas daglig, og ikke bare i
forbindelse med samleie.

Erfaringene inspirerer
Det var interessant å se utviklingen

fra gang til gang. Jo tryggere de ble på
oss, jo mer åpnet de seg, og ga av seg
selv. Fra første møte, hvor de virket
som en innesluttet og mer alvorlig
gjeng, til siste gangen, hvor de pratet,
stilte spørsmål, smilte og lo. Gruppe-
prosessen er viktig!

Møtene vi har hatt med disse kvinne-
ne, har bidratt til at vi er blitt en del
erfaringer rikere. Vi har avdekket en-
kelte av behovene, som disse kvinne-
ne har. Dette tar vi med oss, både inn
i helsestasjonen og på skolen. Mange
temaer kan tas opp, både i enkeltkon-
sultasjoner, samtalegrupper og i
undervisning.

Et tiltak som allerede er satt i gang i
etterkant av dette, er utdeling av pe-
kebøker på helsestasjonskontrollene,
11–12 mnd. kontroll. (”Min første
ordbok”, Litor Forlag). Boka har bil-
der fra dagligdagse ting med ordfor-
klaring til. Vi så at dette ikke bare vil-
le være flott for barna, men også for
mødrene. I tillegg til å være et red-
skap for samspill og lesestunder med
barna, faktisk også bidrag til norsk-
opplæring for mødre og fedre.

Vi var også innom dem på skolen et
par uker senere, med pekebøker, di-
plom og bilder vi hadde tatt under-
veis i gruppene. Dette ble en positiv
opplevelse for både oss og dem. Det
har i alle fall gitt oss inspirasjon til å
satse videre på tiltak, rettet mot den-
ne befolkningsgruppen. Vi ønsker å
bruke disse erfaringene til å både ut-
arbeide et opplegg, som er bedre til-
passet disse kvinnene, men også ar-
rangere gruppesamtaler rundt andre
temaer.

Ballen er begynt å rulle, og på nyåret
starter planleggingen av et undervis-
ningsopplegg som blant annet skal
handle om kroppen vår, og temaer
knyttet til den. Dette blir et samar-
beid med jordmor. Innvandrertjenes-
ten har også sett et behov for under-
visning om kost og ernæring. Så her
er det nok å ta tak i. Det er veldig
motiverende når man vet det er et re-
elt behov for vårt opplysningsarbeid.
Så vi gleder oss til fortsettelsen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Politistasjonssjef Hans Møllebakken,
Kirkenes politistasjon
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tirsdag, 2.november 2010 inngikk
Norge og Russland en avtale som er
ganske unik i internasjonal sammen-
heng.
Avtalen som omtales som ”Grensebo-
er avtalen” har det formelle navn;
”Avtale mellom Kongeriket Norges
regjering og Den Russiske Fødera-
sjons regjering om forenkling av gjen-
sidige reiser for grenseboere i Konge-
riket Norge og Den Russiske Fødera-
sjon”.
Avtalen bygger på en tidligere avtale
fra 2007, vedrørende lettelse i utste-
delse av visa til norske og russiske
statsborgere.
Dagens ordning er ikke som en
norsk/svensk grensepassering eller en
indre-Schengen grensepassering, som
de fleste er vel kjent med. For en
norsk statsborger i Øst-Finnmark i
dag er kortutgaven på forklaringen at
en trenger en invitasjon fra en person
på den andre siden av grensen, og
deretter må det søkes om visum på
Det Russiske Generalkonsulatet i Kir-
kenes. Et visum koster i gjennomsnitt
rundt 1000 kroner og den reisende
må være ute i god tid, helst flere uker.
Grenseboeravtalen skal forenkle hele
denne prosedyren, og det forventes at
avtalen iverksettes fra begynnelsen av
2012 etter godkjennelse i den russiske
nasjonalforsamling.
Virkeområdet for avtalen på norsk
side gjelder de som har vært lovlig
bosatt inntil 30 km fra grenselinja.
Det betyr at den usynlige grenselinja
vil gå et sted i Neiden og dekke 90-95
% av befolkninga i Sør-Varanger
kommune, som har 9700 innbyggere.
På russisk side vil samme prinsipp
gjelde, men noe større utstrekning et-
tersom Russland har en definert gren-

sesone som en buffer opp mot gren-
selinja. Med dagens praksis betyr det
en fysisk check-point inn og ut av
grensesonen. Avtalen gjelder for Za-
poljarnyj og Korzunovo kommune,
og deler av Nikel og Petsjenga kom-
mune. Dette berører totalt ca 45 tu-
sen innbyggere.
Dersom en har bodd i grensesonen de
3 siste årene kan en søke konsulatet
om grenseboerbevis. Riktignok er det
et par gjensidige reservasjoner i avta-
len, men det vil kun berøre noen en-
kelt individer.
Godkjennelsen som grenseboer koster
20,– euro og gir deg et ID kort som er
gyldig i 3 år. Grenseboeren kan da
reise fritt over grensen og oppholde
seg i grenseboersonen inntil 15 dager
om gangen, uten noen begrensning i
antall reiser.

Grenseovergangsstedet er Storskog –
Boris-Gleb, og har i dag 130–135 tu-
sen passeringer i året. Den største ut-
fordringen vil være å få til den for-
enklingen av grensepassering som er
formålet med avtalen. Det handler
om å tilrettelegge ny infrastruktur og
teknologiske løsninger og personell til
territoriell kontroll i grenseboer so-
nen. Det betyr at også russisk kon-
trollregime må se på nye løsninger.
Dersom en i dag ønsker å kjøre inn til
Nikel, blir man møtt av russisk gren-
sevakt som regulerer trafikken inn til
grensekontrollbygget. Deretter venter
visum kontroll, tollkontroll (også
kontroll fra trafikkadministrasjon for
de som kjører mot vederlag osv) og
fysisk sjekk av kjøretøyets ”hulrom”.
Dette i tillegg til omfattende utfylling
av dokumenter. Etter alle disse prose-
dyrer, kan en så kjøre frem til en ny
bom som regulerer trafikken ut av
kontrollområdet. Omlag 30 km leng-
re sør i Pasvikdalen (Russisk side vel å
merke), er det atter en ny veibom.
Her venter ny grensekontroll av rus-

sisk grensevakt. Herfra kan man så
omsider kjøre videre direkte inn til
Nikel by.
Grenseboer avtalen vil trolig bety mye
for den økonomiske og kulturelle ut-
viklingen i grensesone området, in-
kludert de mellommenneskelige for-
hold. Allerede i dag merker den nor-
ske handelsstand en betydelig handel
fra russiske statsborgere. Den positi-
ve økonomiske veksten i Russland er
merkbar. Skolene i Sør-Varanger
merker en stadig større andel av rus-
siske elever, og man kan naturlig ten-
ke seg at også dette vil øke. For russis-
ke barn som har en foreldre boende i
Norge og en i Russland, vil pendling
mellom foreldrene lettere la seg gjøre.
Når det gjelder handelsvarer er blant
annet billige bygningsvarer fra andre
land i Europa en attraktiv handels-
vare. Likeså koster diesel i Russland
ca kr 4,– per liter, sammenliknet med
Norges 11–12 kroner per liter. God
mat og drikke til en billig penge kan
man få på flere etter hvert gode res-
tauranter. Europas billigste tax-free
butikk ligger også 50 meter over gren-
sen på russisk side.
Uansett, – Russland er et spennende
land å besøke. Hva med Murmansk
by, nesten like stor som Oslo og bare
230 km fra Kirkenes.
Avtalen kan lastes ned i sin helhet på
www.ud.no

God reise!

SAMARBEID OVER GRENSEN

SPENNENDE UTVIKLING I ØST-FINNMARK,

GRENSEBOERBEVIS
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Kjerstin Møllebakken, fagleder, helsesøs-
tertjenesten, Sør-Varanger kommune
kjerstin.mollebakken@sor-varanger.
kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Som leder av Sør-Varanger
kommunes ressursteam for sek-
suelle overgrep og vold i nære
relasjoner, var jeg så heldig å få
være med på barentssamarbeid
om vold i nære relasjoner.

Seminaret er et samarbeid mellom
Norge og Nordvest Russland og har
prosjektnavnet JUWOBA-`Justice to
woman exposed to violence in the
Barents Region`. Prosjektet styres av
KUN – senter for kunnskap og like-
stilling, med støtte fra helsedirektora-
tet.
Prosjektet hadde oppstart med første
seminar i Kirkenes juni 2010 og har
følgende tre prosjektområder:
• Rettferdighet for voldsofrene med
hensyn til hvordan de blir ivaretatt
når de oppsøker offentlige myndig-
heter, helsepersonell eller krisesen-
ter

• Rettsvesenets behandling av vold i
hjemmet

• Rettsvesenets håndtering av rettfer-
dighet og erstatning, noe som igjen
belyser samfunnets prioriteringer
av vold i hjemmet.

En spent delegasjon ankom Storskog
grensestasjon tidlig om morgenen.
For undertegnede dreide det seg om
en ti minutters biltur til grensesonen,
men for noen av deltakerne hadde
man reist med både fly og tog fra
Oslo, Steigen og Tromsø allerede da-
gen i forveien. Den Norske delegasjo-
nen bestod foruten meg av prosjektle-
delsen fra KUN (Bodø og Oslo), Re-
presentanter fra politiet og barnehu-
set i Tromsø, bistandsadvokat fra Kir-
kenes, representant fra voldsskadeer-
statningen i Vardø , repr. fra krisesen-
terledelsen og sekretæriat (Kirkenes).
Noen med lang fartstid i Russland,
andre har aldri vært over. Selv har jeg

friskt i minne min egen siste tur i
1984 der litt for mange kritiske spørs-
mål rundt OL og den Russiske dele-
gasjonens boikott, førte til et besla-
glagt pass og forhør av KGB. Men, –
det var jo mange år siden, og et helt
annet styresett!

Visum og pass var på forhånd ordnet
av vårt lokale Russlandsreisebyrå og
vår eminente guide fra Pasvik turist.
Pasvik Turist trakterer forøvrig reiser
i Russland 2-3 ganger i uken.
Etter tollklareringer og dokumentut-
fylling var vi en times tid senere på
vei inn i det rusiske tundra og steppe-
landskapet. En nydelig polarhimmel
lyste i mot oss, til den grelle kontrast
av det elektrisk gjerde med massiv
piggtråd langs hele veien. Her var det
ingen muligheter for forsøk på av-
hopping.
Etter en to timers kjøretur i det øde
steppelandskapet ankom vi Nikel, en
by med 16 000 innbyggere. Nikel er
den russiske bosetningen som ligger
nest nærmest Norge. (Boris Gleb lig-
ger nærmest med kun Passvikelva i
mellom). Byen ligger ca 8 km fra
grenselinja, og avstanden mellom Ni-
kel og Kirkenes er bare 40 km. Byen
har fått sitt navn etter de store fore-
komstene av nikkel, og de fleste job-
ber ved nikkelverket.

REISESKILDRING FRA TUR TIL MURMANSK, 13.–15.12.2010

BARENTSSAMARBEID, – VOLD I NÆRE
RELASJONER

Kjerstin Møllebakken

Avreise fra Storskog grensestasjon. Nikel by med nyere blokkbebyggelse.
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Nikel har en jernbanestasjon og er til-
knyttet Russlands store jernbanenett.
Levealderen i Nikel er lav, og innbyg-
gerne har mange luftveisinfeksjoner
som følge av utslippene fra fabrikken
i byen. Innbyggerne i Nikel anses som
fattige, selv i russisk målestokk. Imid-
lerti skjer det ting til det bedre også i
Nikel, – jeg registrerer at det er satt
opp mange nye blokker, de er hvitere
og penere enn de grå/svarte som pre-
get byen tidligere.

Etter ytterligere en times kjøring an-
kommer vi en ny bosetning, Zapoljar-
nyj, en by på rundt 18.600 innbyggere
som også er bygget opp rundt store
kobber og nikel forekomster. Ferden
går så nedover i Petsjengadalen som
domineres av en stor militærbase;
Spotni. Dette er basen der de tøffe
gutta, Russlands spesialstyrke, holder
til. Det Norske forsvar blir bare som
en leke-bataljon å regne, og jeg drister
meg raskt til et bilde. Dog under fart,
for her er det ikke lov å stoppe. Stop-
pe får vi imidlertid lov til noe lengre
fram, der også ”Statens vegvesen” (Ve-
olia) har satt opp en brakkerigg for
kaffeservering og do-besøk. Norsk og
Russisk vegvesen hadde for 15 år si-
den et felles veiprosjekt knyttet til ut-
bedring og vedlikehold av veinettet.
Her blir det et kort stopp med fokus
på nødvendige do-besøk. De mest er-
farne Russlandsfarerne har også hus-
ket å få med seg rubler slik at de kan
kjøpe toalettpapir av damen som sit-
ter i luken. Ikke de helt store fasilite-
ter, men nok til at vi får gjort de nød-
vendigste ting.

Underveis på turen blir vi stadig stop-
pet av russiske check-point. Grense
soldater som kommer inn i bussen
for å se pass, visum, telle passasjerer
osv. Ved spørsmål om bilde, blir jeg
med en håndbevegelse hyggelig, men
bestemt avvist.
I bussen går praten livlig. Damene
som har besøkt Russland tidligere,
begynner snart å snakke om SPA-av-
taler de har gjort på forhånd. De kan
fortelle om de flotteste SPA-anlegg, til
en pris vi i Norge betaler det mange-
dobbelte av. Noen har også gjort avta-
ler om både negledesign og manicure.
På tur inn mot Murmansk by peker
guiden vår og fortelle oss at vi herfra
kan se byen Severomorsk. Dette er en
lukket by i Murmanskregionen og
utelukkende basert på militære akti-
viteter. En av verdens største militær-
flåter; Nordflåten, befinner seg her,
med atomubåter og store mengder
atomavfall. Vår guide forteller oss vi-
dere at Severomorsk var en godt be-
vart hemmelighet i hele kommunist-
tiden, grunnet sin store militære flåte.
Det fantes ikke noe sivilt kart der Se-
veromorsk var innskrevet, og selv de
som jobbet der fortalte at de jobbet i
Nikelverket. Heller ikke i dag er det
mulig å besøke Severomorsk uten
spesialavtale med forsvaret. Severo-
morsk har en innbyggermasse på
rundt 53 tusen innbyggere.
Etter 6 timer nærmer kjøreturen vår
seg slutten, og vi ser Murmansk by
reise seg mot oss. Et merkelig og noe
uventet syn etter endeløse øde vei-
strekninger, å oppdage en storby med
rundt 320.000 innbyggere. Kun 23 mil

kjøretur fra Kirkenes. Murmansk by
preges av store og til dels gamle
blokkbebyggelser, gammelt og nytt
om en annen. Vår tolk, som selv er fra
Murmansk by, forteller oss at i noen
av blokkene er det kun innlagt kaldt
vann og svært dårlig standard, mens
noen er pusset opp og har en langt
bedre innvendig standard. Murmansk
by varmes opp og får all sin elektri-
sitet fra tre store kullkraftverk som
styrer fjernvarmeanlegg slik at alt går
i rør gjennom byen. Husprisene i
Murmansk er høye for den vanlige
innbygger, og for mange av familiene
er det å kjøpe leilighet et resultat av
spleiselag fra foreldre og slektninger.
Etter innsjekking på hotell Meridian,
et hotell med høy vestlig standard,
treffer vi noen av våre russiske samar-
beidspartnere, samt den norske poli-
tiattasjeen i Murmansk. Ved hjelp av
våre to tolker blir vi presentert og får
en forståelse av hvilke fagområder vi
representerer. Også våre russiske kol-
leger bor på hotellet, noen kommer
helt fra Arkangelsk og St. Petersburg.
Etter presentasjonen blir vi tatt med
til Tsarens jaktslott, et flott spisested i
utkanten av byen. Mat og drikke er
for oss billig i Russland, men er for
den russiske borger samme pris som
for oss i Norge, dersom vi hensyntar
lønnsnivået.
Konferansen neste dag er svært spen-
nende, og også russerne stiller med
representanter fra politi, jus og helse.
Gjennom forelesningene til de Russis-
ke representantene får vi en kunnskap
om vold i hjemmet som et stort, van-
skelig og ofte offentlig taushetsbelagt

Petsjenga dalen med militærforlegning. Norsk/Russisk samarbeid på sitt beste.
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tema i Russland. Represenetanter fra
krisesenter-ledelser forteller at volde-
lige menn er vanlig i Russland, og at
vold mot kvinner forekommer i stor
grad. Årsakene er ofte alkoholisme,
stor arbeidsløshet og store økonomis-
ke problemer. Vi får skissert et bilde
der kvinner selv må bevise for rettsve-
senet at de er utsatt for vold dersom
de ønsker å anmelde forholdet, og en
etterforskning som ofte prioriteres
lavt og som tar lang tid. Vold i hjem-
met anses i stor grad som et privatan-
liggende. I de groveste voldssaker kan
mannen bli idømt et forelegg eller en
bot. Kvinnen går oftest tilbake til for-
holdet grunnet dårlig økonomi og at
det ikke finnes noe bolig. I tillegg kan
det å anmelde mannen føre til at
kvinnen selv mister jobben eller at
barna får det vanskelig på skolen.
Barn som ikke selv blir mishandlet,
anses ikke å leve i et mishandlingsfor-
hold. Verken offentlige myndigheter
eller barnevern anser dette som noen

sak. Der barn utsettes for grov mis-
handling kan politiet kontakte barne-
vernet, som imidlertid rår over få til-
tak.
Som Norsk delegasjon forsøkte vi i
løpet av konferansen å få fram at hel-
ler ikke alt i Norge er fullgodt når det
gjelder avdekking og hjelp i familie-
voldsaker. Samtidig forsøkte vi å
peke på lovverk som kan brukes og
det tverrfaglige samarbeidet med
både skole, helsevesen og øvrige hjel-
peapparat. Også frivillige organisajo-
ner, som i stor grad er de i Russland
som jobber på og med krisesentre og
krisetelefoner. Etter min forelesning
fikk jeg også mange spørsmål fra de
Russiske deltakerne når det gjaldt hel-
sesøsterfunksjonen og det tverrfaglige
samarbeidet rundt Kvello-modellen
(se egen artikkel). Skolesystemet i
Russland er godt utbygd med sosial-
rådgivere og pedagogisk personell,
men ingen samarbeid med helse. Det
var stor enighet mellom de to land at

det å avdekke vold i familien er et fel-
les anliggende der begge nasjoner har
en vei å gå.
Dette er også derfor ett av temaene vi
skal snakke mer om på neste seminar
i april i Sortavala i Nordvest-Russ-
land.
Svært mange erfaringer rikere, både
med omvisning på krisesenter og be-
søk på sosial medisinsk senter for fy-
sisk og psykisk syke barn, var vår de-
legasjon på vei hjemover. Ikke fullt så
skravlete, ikke fullt så spente, men
desto mer tynget av alvoret vi hadde
fått et innblikk i. Og desto mer klar
over ansvaret vi har for å bistå våre
naboer innenfor et område der vi i
Norge er kommet litt lengre.

NETTADRESSER:
www.russland.no
www.pasvikturist.no

Noen av våre Russiske samarbeidspartnere,samt nydelig mat
og drikke.

Relativ vanlig boligblokk i Murmansk.

Boligrom inne fra krisesenter, lunt og koselig om enn trangt ... ... selv om fasaden og trappeoppgang tilsa noe annet.
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Artikkelen er et forsøk på å set-
te fokus på hvordan det i prak-
sis kan fungere når vi ut fra
våre ulike ståsted skal bidra til
at barn med ulike sykdommer
får nødvendig hjelp og bistand i
sine daglige liv. Utgangspunktet
er barn med diabetes, epilepsi
eller andre sykdommer hvor det
kreves oppfølging og årvåken-
het.

I Finnmark har vi en stund vært opp-
tatt av hvordan vi på en bedre måte
enn i dag kan hjelpe personalet som
jobber i barnehagene, skolene og SFO
slik at de føler seg trygg i dagliglivet
med alle barna. De må få så god hjelp
som mulig til å ivareta og følge opp
de barna som rammes av diabetes,
epilepsi eller andre sykdommer som
krever litt ekstra.
Rundskriv nr. I-5/2008 fra Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunn-
skapsdepartementet, ”Håndtering av
legemidler i barnehage, skole og sko-
lefritidsordning”, gir en gjennomgang
av dagens regelverk, og klargjør roller
og oppgaver, inkludert foreldrenes
rolle.
Kommunen har et ansvar for,
”gjennom overordnede prosedyrer og
rutiner, å legge til rette for at personell
i skole og skolefritidsordning får til-
strekkelig opplæring. Dette arbeidet
kan eksempelvis ledes av kommunele-
gen (jfr. Punkt 4.2), i samarbeid med
helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
administrasjon og ansatte i de pedago-
giske institusjonene og evt. andre par-
ter.” Så langt er alt greit, i vår kom-
mune, og jeg vil tro i de fleste andre

kommuner, er retningslinjene for le-
gemiddelhåndtering og oppfølging på
plass. Barnehagene har ikke samme
plikt som skolene til å bistå med
håndtering av legemidler, og må der-
for avtales i det enkelte tilfelle.
Behandlende leges ansvar er også be-
skrevet i p 4.1. Det kan være fastlege,
spesialist eller lege i sykehus som har
ansvaret for å rekvirere riktig lege-
middel og vurdere om barnet eller
foreldrene er i stand til å mestre lege-
middelbruken selv, jf. forsvarlighets-
kravet i helsepersonelloven. Og her er
min problemstilling: hvordan få best
mulig kompetanse ut til personalet
som jobber nært barna slik at de føler
seg kompetent og trygg og derved gir
barna best mulig hjelp og ivaretakelse
i alle situasjoner. Hvem innehar den
beste faglige kompetansen, og hvem
er godt nok faglig oppdatert til å gi
opplæring og veiledning? Det handler
ikke bare om å administrere legemid-
ler, men også å observere barna i lek
og utfoldelse i en stor flokk, både i og
rundt skolen, på tur, i basseng o.s.v.
Vurdere forvarsler som for eksempel
tegn på lavt blodsukker, og handlings-
rekkefølge.

Praksis
Vår erfaring er at barnet får god be-
handling i sykehus, på barneavdeling-
en. I løpet av noen dager gis forel-
drene opplæring, og en del ting faller
på plass. Det er likevel alltid en viss,
naturlig, engstelse når barna skal
gjenoppta sitt daglige liv i skole eller
barnhage, i lek og i andre fritidsakti-
viteter.
Som det står i rundskrivet, IS-5/2008,
punkt 7, er det i praksis veldig ofte
foreldrene som i samarbeid med bar-
nets behandlende lege eller annet hel-
sepersonell, som gir denne opplæ-
ringen. Våre erfaringer er at ofte
kommer det forespørsel til helsesøster
om å gi medisinsk undervisning til
pedagoger og assistenter. Helsesøstre
er visstnok lett tilgjengelige, positive,
kompetente og oppdaterte. Vi erfarer
at det ikke er helt lett å få verken be-
handlende lege eller fastlege på ba-
nen. Behandlende lege er gjerne en
barnelege i sykehus/helseforetak, og
ser ikke at deres ansvar er å gi infor-
masjon ute i barnets daglige liv. Spe-
sialisttjenesteloven i § 3.8, punkt 4,
gir imidlertid pålegg om opplæring
av pasienter og pårørende. Det må
være mulig å se på ansatte i barneha-
ger og skoler som pårørende fordi de
er de daglige nærpersonene som er
nødvendig for at barnet skal ivaretas
på en trygg måte. De fleste helsefore-
tak har i tillegg til kompetente leger
også annet personell med spesiell
kompetanse. For eksempel godt kom-
petente diabetessykepleiere som til
enhver tid har oppdaterte fagkunn-
skaper og kunnskaper om forskjellig
typer utstyr og bruken av det. Noen
kommuner av en viss størrelse har
også lignende personell.
Helsesøstrene stiller som regel med
sine basiskunnskaper fra sykepleier-
utdanningen, noen ganger med
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korte kurs som tilleggskompetanse.
I Finnmark, med sine vel 70 000 inn-
byggere fordelt på 19 kommuner, er
det ikke mer enn 5 – 6 nyoppdagede
diabetestilfeller (barn) per år. Det vil
si at det kan gå flere år mellom hver
gang det oppdages et tilfelle. Så kom-
mer telefonen fra sykehuset som ber
helsesøster hjelpe foreldrene med å gi
ut informasjon. Da kommer vår fagli-
ge innsikt i forhold til vår etter hvert
manglende kompetanse i fht. de siste
oppdateringene innen behandling,
forskning og utstyr. Det er lenge siden
mange av oss jobbet i sykehus, det
kan ha skjedd nye ting innenfor be-
handling som vi ikke kjenner til, og vi
føler usikkerhet. Vi erkjenner at våre
kunnskaper kan ha gått ut på dato.
Vi har vært gjennom en del diskusjo-
ner og argumentasjoner for å få per-
sonalet fra sykehuset til å bistå. Av og
til har de tatt i mot små grupper inn i
sykehuset for info og opplæring. Det
er lange avstander i Finnmark og dyrt
å sende delegasjoner av gårde, hva
med andre løsninger? En mer prak-
tisk og rimeligere løsning kan være at
et mini-team på for eksempel 2 per-
soner reiser fra sykehuset til kommu-
nen, ser barnets miljø og treffer så
mange som mulig av dem som jobber
rundt barnet. Dette har vi gode erfa-
ringer med fra andre, bl.a. har ulike
kompetansesentre kommet til kom-

muner i Finnmark når det har vært
behov for det.

Avklaringer?
I 2008 rettet LaH Finnmark en hen-
vendelse til fylkesmannes Finnmark
for å få avklart ansvarsforhold. I sitt
svarbrev støtter han langt på vei LaH
Finnmark sine argumenter. Han på-
peker viktigheten av informasjonsflyt
fra spesialisthelsetjenesten til fastlege
og helsesøster. Han påpeker også spe-
sialisthelsetjenestens ansvarsforhold
med hensyn til kompetanseoverføring
og opplæring innen spesialområder.
Videre minner han om at ansvaret for
informasjon i den grad det trengs
videreformidles ut til barnets miljø,
være seg skole/SFO eller barnehage
skal ivaretas av fastlege. Han sier at
det er et helt klart fastlegeansvar at
dette blir ivaretatt og formidlet, da
selvfølgelig i samråd med foreldrene.
Fylkeslegen i Finnmark sier avslut-
ningsvis at helsesøstertjenesten er den
tjeneste som har vokst minst de siste
årene, samtidig med at arbeidsoppga-
vene har økt, og sier at tjenesten må
være seg bevisst ikke å ta på seg opp-
gaver som går på bekostning av våre
andre oppgaver.

Fremtiden
Jeg tror at noe av problemet, uklarhe-
tene, ligger i at Helseforetakene/ syke-

husene tradisjonelt har hatt lite opp-
merksomhet rettet mot nettverk og
miljø og kanskje ikke ser gevinsten av
samarbeid og samhandling ute i dag-
liglivets arenaer. Fastlegene er ikke all-
tid så ”fast” som man skulle ønske. I
en del kommuner er det lite kontinu-
itet, vikarer for vikarer, og helsesøs-
trene er den stabile tjenesten. Det
handler også om å ”kjenne sitt publi-
kum”, å evne og holde undervisning-
en, opplæringen, på et nivå som når
den enkelte på en god måte. Det
handler derfor også om å ha pedago-
giske ferdigheter, å kunne skape et
trygt klima for alle mulige typer
spørsmål og innspill.
Er det mulig å se for seg at samhand-
lingsreformen og det arbeidet som
igangsettes i disse dager også kan
finne nye og bedre løsninger på pro-
blemet? Spørsmålet jeg ønsker å bely-
se er: Kan nivåene samhandle bedre?
Hvordan utnytte god kompetanse og
ressurser bedre enn i dag?
Helsesøstre har god oversikt over
barnebefolkningen, kjenner miljø i
skoler og barnehager og hun er også
vant til å koordinere og administrere.
I lys av det tenker jeg at helsesøstrene
skal ha en rolle, men ansvaret må de-
les mellom dem og fastlegene. Mitt
håp er likevel at alle deler av spesialis-
thelsetjenesten tar et større medan-
svar for at barn med behov for medi-

sinsk oppføl-
ging får det på
best mulig
måte i kom-
munene. Det
er ikke nok at
foreldrene gis
opplæring,
også persona-
let i barneha-
ger og skoler
trenger opplæ-
ring i takt
med den me-
disinske utvik-
lingen, slik at
også de føler
seg trygg og
kompetent.
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Båt i skodde. Foto: Tor Harry Bjørn
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Dette er en gladsak som mer
enn gjerne deles med resten av
Helsesøster-Norge. Skolehelse-
tjenesten i Hammerfest fikk
uventet drahjelp av skolene, og
så kunne elevene få helsesøster
på skolen hver uke!

Hammerfest kommune med sine
nærmere 10 000 innbyggere har en
raus og mangfoldig skolestruktur,
bl.a. med en sentral ungdomsskole, en
kombinert barne- og ungdomsskole,
tre barneskoler 1 – 7 trinn, en barne-
skole 1 – 4 trinn og fire små distrikts-
koler 1 – 10 trinn. Tre av de fire dis-
triktskolene ligger på øyene som kun
er tilgjengelig med båt. I tillegg en
videregående skole med ca. 450 ele-
ver, en stor andel av dem er hybelbo-
ere.
Ressursene i helsesøstertjenesten var
som i landet for øvrig. Det vil si, ikke
tilstrekkelig til å kunne gi et bra til-
bud med jevnlig tilstedeværelse på
alle skolene. Vi hadde ukentlig kon-
tortid ved ungdomsskolen, ved barne-
og ungdomsskolen og ved videregå-
ende skole. Elevene i barneskolene var
vi så å si bare i kontakt med etter
henvendelser, enten fra foreldrene el-
ler lærere. En helsesøster hadde klart
å smyge inn 2 timer kontortid annen
hver uke på ”sin” skole, og positive
kommentarer kom fra både lærere og
foreldre. Fra andre barneskoler be-
gynte det å komme spørsmål som
”hvorfor får ikke vi”? og vi var fak-
tisk kommet dit hen at vi diskuterte
om vi måtte ta bort hennes tilbud der
for ikke å gi urettferdig fordeling.
Vaksinasjonsarbeidet og det andre ar-

beidet som veilederen skisserer, ble
selvfølgelig ivaretatt overalt.

Hvordan få nok ressurser til
nye og gamle oppgaver?
Integreringstilskudd?
Opptrappingsplan?
Gjennom mange år har vi hevdet be-
hovet for flere helsesøsterstillinger,
spesielt behov for mere ressurser til
skolehelsetjenesten. Som i mange an-
dre kommuner har også vi følt at det
mer eller mindre har vært som å tale
for døve ører. Bare det å få en stilling
som helsesøster for innvandrere var
en lang og tung prosess, men i bud-
sjettet for 2009 var heldigvis den på
plass. Vi fikk heller ikke nevneverdig
god uttelling fra midlene i opptrap-
pingsplanen for psykisk helse. Der
landet vi en 50 % stilling i 2000, og
det var det. Det var ønskelig å styrke
mange gode formål innenfor barne-
og ungdomsarbeid, noen områder
fikk midler, og noen ikke. På slutten
av opptrappingsplanen kom
gjennomslaget for en stilling for psy-
kisk helsearbeider for barn og unge.
Den ble plassert i psykiatritjenesten,
ikke i helsestasjonen som i en del an-
dre kommuner. Det var høg tempera-
tur på meningsutvekslingene om hva
som ville gagne barna best, og vi som
ønsket tilgjengelighet på lavterskelni-
vå tapte.

Prosjekt forbedret ressurs-
bruk
Hele kommunen var i 2008 gjennom
en stor og omfattende prosess kalt
Forbedret ressursbruk, hvor mange
tverrfaglige grupper jobbet intenst
med mange problemstillinger og fo-
kus. Egentlig handlet hele opplegget
om å finne måter for å rasjonalisere
drift, og dermed spare penger. Under-
tegnede deltok i gruppe sammen med

ledere fra skole, barnevern, PPT og
rehabilitering. Mandat: Samordning
av rutiner og prosesser mellom virk-
somhetsområder som betjener sam-
me bruker / brukergruppe. Det ble
mange og lange møter, frustrasjoner,
men også mye kreativitet og gode ide-
er. Bl.a. kom det opp at lærere nå bru-
ker mer og mer tid og energi på sam-
taler med enkeltelever, og ønsket om
å få tilbake mer tradisjonell lærerrolle
kom fram. Er det ”noen” som kan
overta en del av samtalene, og samti-
dig være en samarbeidspartner til
skolenes ansatte i elevsaker? Rektorer
mente at de hadde gode erfaringer
med helsesøstre i fast kontortid på
skolene, og en god løsning ville være
å få inn mer av det. Men hvordan?

Så kom det geniale forslaget,
vendepunktet! Skolehelsesøs-
ter!
Hva om skolene hver for seg avga res-
surser, 20 eller 10 % hver, alt etter
skolens størrelse, slik at det til sam-
men utgjorde 100 % helsesøster? Sko-
lene skulle selvsagt få tilsvarende igjen
av helsesøster. Det viste seg at ingen i
skolesystemet protesterte, men var
derimot positiv til å gå for ordningen.
Det var likevel litt mer som skulle til,
både kommunens administrative og
politiske ledelse måtte være for. Stil-
lingen skulle administrativt tilhøre
helsesøstertjenesten, eller Forebyg-
gende tjenester, som det nå heter.
Helsesøster, PPt og barnevernet er nå
i felles avdeling, også det et resultat av
Forbedret ressursbruk.
Vi fikk behandlet saken i budsjettpro-
sessen for 2009, da med forslag om at
stillingen som skolehelsesøster ble
opprettet som midlertidig stilling i 1
år med oppstart fra høsten 2009 og i
første omgang ett år fremover. Dette
kjentes som en gavepakke, var det for
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godt til å være sant? (Det som er for godt til å være sant,
er gjerne det og det blir det gjerne ikke noe av). Likevel,
vi kjente oss stolte over å ha blitt vist så stor tillit, men
også ydmyk i forhold til det å innfri. Hvor høyt lå for-
ventningene på skolene? Hva ville være godt nok? Hva
skulle til for å få beholde skolehelsesøster som en per-
manent ordning? Her var det om å gjøre å planlegge
godt, få til gode løsninger, bytte om på de enkeltes ar-
beidsområder o.s.v. Det var ikke aktuelt å la en helsesøs-
ter ta all ny kontortid, men finne fram til nye løsninger
og kombinasjoner.

Oppstart og drift
Oppstarten ble vanskelig. Som alle helsesøstre kjenner
til, så kom svineinfluensaen og nødvendige ompriorite-
ringer i forhold til den jobben. Mer eller mindre unn-
takstilstand i helsestasjonene høsten 2009. Vi fikk derfor
ikke så god start som vi skulle ha fått, men etter hvert
som tilstanden normaliserte seg, så var helsesøstrene på
plass. Noen skoler i velegnede lokale, mens det var og er
mer improvisert andre steder.
Vi hadde jobbet oss fram til en modell med tre rendyr-
kede skolehelsesøstre, og tre rendyrkede helsestasjons
helsesøstre. Tidligere hadde vi de fleste i kombinasjon,
kun en rendyrket skolehelsesøster. Erfaringene viser at
vår nye modell fungerer veldig bra, alle rapporterer med
tilfredshet om sin nye hverdag. Alle har fått mer ro i for-
hold til arbeidsoppgavene sine, og ingen har uttrykt øn-
ske om å gå tilbake til gammel ordning.

For godt til å være sant?
Dette var en prøveordning for ett skoleår, og det er rela-
tivt kort tid til å få fram gode resultater. Utover våren
2010 kom nye signaler fra rådmannen om at ”noe” måt-
te gjøres, kommunens altfor høge utgiftsnivå måtte ned.
Selvsagt kom det opp forslag om fjerne skolehelsesøster!
Da våknet rektorer og foreldre, og det ble drevet på-
trykk overfor politikerne som skulle vedta foreslåtte
innsparinger. Skolehelsesøsterordningen ble positivt be-
skrevet og omtalt og fra alle hold. Og, det virket!
Fra 1. januar 2011 er stillingen gjort permanent.

Idé til andre?
Jeg ønsker å dele denne ideen, og våre erfaringer, med
resten av Helsesøster-Norge. For hver skole er de avgitte
ressursene små, nesten uten betydning, men for helse-
søstertjenesten er det stort. Og hva med barnehagene?
Der har noen nå sperret opp øynene. Kan dette være
noe for dem også? Har de noe å avgi? Og hva kan de
evt. få igjen?
Jeg synes det går i sneglefart å få opp nødvendige res-
surser til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, og den nye
”Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten” (IS-1798) gir ikke mye håp om annet enn å fort-
sette kampen. Oppgavene er ikke færre, og kravene til
kommunene om styrking av helsestasjon og skolehelse-
tjeneste, er nok for vage.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Lekny Balto Haugli, familieterapeut/hel-
sesøster, SANKS, familieavd.
leikny.b.haugli@helse-finnmark.no
og Nina R Nedrejord, miljøterapeut/
helsesøster, SANKS, ungdomspsykia-
trisk avd.
ninanedrejord@tele2.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi har begge vært ansatt som
helsesøstre i Karasjok kommu-
ne, men jobber nå i psykisk hel-
severn og stiller oss dette
spørsmålet etter at vi har opp-
levd rasering av tjenesten og
respektløse uttalelser fra kom-
munens administrative ledelse.

Vi så konsekvensen av manglende
innsikt og forståelse da kommunen
ble uten helsesøster. Helsesøstertje-
nesten har siden 1992 hatt 2 helsesøs-
terstillinger (3 personer). Fra aug.
2007 har 75% stilling vært vakant
p.g.a. oppsigelse og manglende søker,
og fra januar 2010 ble 25% stilling
trukket tilbake i forbindelse med
budsjettbehandlingen. I mai 2010 le-
verte vi våre oppsigelser, etter at en av
oss hadde hatt permisjon siden au-
gust 2009. Vikar hadde til da vært an-
satt i perioder og dekket deler av va-
kansene. Ingen av stillingene ble lyst
ledig før 13.august! Stillingene ble ut-
lyst igjen i desember, og da var det yt-
terligere 25 % stilling som var trukket
tilbake. Kommunen står igjen med
1,5 helsesøsterstilling.

Hva skjedde da kommunen fra mid-
ten av august var uten helsesøster?

Avisoppslag
I begynnelsen av august var førstesi-
deoppslaget i lokalavisa, Ságat:
”Mangler helsesøster, mødre bekym-
ret”. Mødre gikk ut og var bekymret

fordi kommunen to uker senere sto
uten helsesøster. De uttrykte stor be-
kymring for spe- og småbarna, mø-
drene og skoleelevene. De ga en god
beskrivelse av helsesøster som spesia-
list på mange områder hvor de treng-
te helsesøster til hjelp og trøst for seg
selv og barna. Kommunens organisa-
sjonssjef uttalte at hun ikke hadde full
oversikt, men at de måtte sørge for å
gjøre noe av jobben helsesøster gjør.
Dagen etter ble artikkelen kommen-
tert på lederplass. Etter et par dager
gikk organisasjonssjefen ut i samme
avis med følgende: ”Fram til ny
helsesøster er på plass, finner vi en
løsning ..... Mange av helsesøsters
oppgaver kan også gjøres av annet
helsepersonell. For eksempel kan en
sykepleier ta småbarnskontroll og
vaksinering. Noen av oppgavene kan
gjøres uten opplæring og andre etter
litt opplæring”.
Avtroppende helsesøster tok umiddel-
bart kontakt med LaH Finnmarks le-
der Kjerstin Møllebakken som sam-
men med LaH leder Astrid Grydeland
Ersvik skrev et leserinnlegg hvor de
gikk ut mot organisasjonssjefens ut-
sagn og beskrev kommunens forplik-
telser etter lov og regelverk. Helsesøs-

ters oppgaver som krever faglig kom-
petanse som bare helsesøster innehar
ble også vektlagt. Samme dag var stil-
lingene utlyst i Finnmark Dagblad,
NAV og kommunens web.side.
Jordmor ble forespurt om å ta en del
oppgaver, men hun sa at det ikke falt
inn under hennes arbeidsområde, da
hun ikke har helsesøsterkompetanse
og dessuten ikke datatilgang. Syke-
pleier på labratoriet, som tidligere
hadde vært konstituert som helsesøs-
ter i 3 mnd, følte hele tiden forvent-
ninger og et stort press mot seg for at
hun skulle ha ansvaret på helsestasjo-
nen. Dette ville hun ikke og begrun-
net det med at hun ikke hadde kom-
petanse og heller ingen helsesøster i
bakhånd å rådføre seg med. De er an-
svarsbevisste personer og ser sin fagli-
ge begrensning og lot seg ikke presse
av arbeidsgiver.
NSFs tillitsvalgte ble kontaktet mange
ganger, men gjorde dessverre ingen
ting. LaHs fylkesleder kontaktet
NSF`s fylkesleder og Fylkeslegen. Ing-
en ga tilbakemelding på hva de gjorde
eller hvor saken sto.

Demonstrasjon
Det førte til store mediaoppslag i lo-

HAR KOMMUNENS LEDELSE TILSTREKKELIG
KJENNSKAP OG KUNNSKAP OM HELSESØSTER-

TJENESTEN?

Leikny Balto Haugli og Nina R. Nedrejord
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kalavis, ”oddasat” (samiske nyheter på
TV) og NRKs nettside da flere små-
barnsmødre stilte opp på rådhustrap-
pa 10. sept. De ble tatt i mot av ord-
fører og rådmann som kunne fortelle
at alle barna skulle få vaksine. Råd-
mannen lovte å kjøpe tjenester fra an-
dre kommuner inntil ny helsesøster
kom på plass. Men vaksine var det
eneste kommunen kunne love. Råd-
mannen sa at de jobbet kontinuerlig
med saken, men at det var vanskelig å
finne en samisktalende helsesøster.
Helesøstrene i nabokommunene Por-
sanger (7 mil unna) og Kautokeino
(13 mil unna), hadde på dette tids-
punktet ikke fått noen forespørsel om
å bistå i Karasjok. Men da de ble
spurt, var svaret entydig nei, de hadde
ikke tid nok til egne oppgaver.
I november, en måned senere, kunne
en lese i lokalavisa at helsesøster var
på plass: ”Kommunen har lyktes i å
engasjere samisktalende helsesøster i
en av tjenestens ledige stillinger. Her-
etter kan barn innkalles på vanlig
måte til helsestasjonen”. Det viste seg
at det var jordmora som hadde klart å
overtale vikaren, som hadde jobbet i
perioder tidligere, til å komme for en
periode.

Hva kan skje i en kommune
når helsesøster slutter og
ikke blir erstattet?
Har det fått konsekvenser?
Vikaren, en godt kvalifisert helsesøs-
ter, er den samme som har vikariert
tidligere og kjenner kommunens hel-
sesøstertjeneste godt. Hun oppdaget
straks at det var mye ugjort og mange
oppgaver å gå løs på etter 3 mnd.
uten bemanning. Ledelsen er orien-
tert om at hun kun er på helsestasjo-
nen og gjør det hun når av de viktig-
ste oppgavene der.
Hun forteller at hun ble møtt av lange
ventelister, mange barn og familier
som ikke hadde fått nødvendig opp-
følging, henvendelser fra skolen, for-
tvilte foreldre som ringte eller kom til
helsestasjonen og ungdom som også
kom på døra. Alle sammen ga uttrykk
for utrygghet fordi de ikke hadde hatt
helsesøster å henvende seg til.
Helsesøstervikaren fikk mange
tilbakemeldinger fra brukere på at de

nå kunne føle seg trygge, at de har
noen å ringe til eller komme til når
behovet melder seg. Medarbeidere i
helseavdelingen (sykepleiere, leger og
resepsjonsansatte) ga uttrykk for det
samme.
Dessverre erfarte hun en del uheldige
og bekymringsfulle konsekvenser som
følge av mangel på helsesøster. Forel-
dre som har trengt hyppig oppfølging
ifht sine barn, har opplevd å stå helt
rådløse og noen av barna har fått
skjevutvikling. Konsekvenser av
manglende kostveiledning er det hun
så hyppigst. Flere barn hadde avvik i
lengde og vekst, også meget alvorlig
tilstand ble fanget opp.
En forelder fortalte vikaren at hvis
ikke vikaren hadde kommet nå, så
hadde flere foreldre planlagt å anmel-
de kommunen.

Som tidligere helsesøstre har det vært
veldig vemodig å oppleve den hold-
ningen kommunens ledelse har hatt
til en tjeneste som har vært meget
oppgående i hvert fall de siste 25
årene. Vi har stilt oss spørsmål om vi
har gjort en dårlig jobb siden det til-
synelatende ikke er behov for helse-
søster. Heldigvis lener vi oss på
tilbakemeldinger vi har fått om at tje-
nesten har vært god og brukerne følt
seg ivaretatt.

Nå har alt roet seg og kommunens le-
delse tror vel at alt er såre vel, selv om
skolehelsetjenesten ligger nede. Forel-
dre til skolebarn har ikke de samme
behovene som spe-og småbarnsforel-
dre og opplever kanskje ikke fravær
av helsesøster i like stor grad.

Vi undrer oss hvorfor kommunen i
siste utlysning hadde redusert til 1 ½
stilling og at de bare annonserte i
Finnmark Dagblad og ikke hos NAV,
jobbsøk.no eller andre steder, selv
ikke kommunens egen web side. Når
kommunen mangler helsesøster, bur-
de de annonsere de stedene der det er
naturlig at helsesøstre som ønsker å
søke jobber søker informasjon. Da er
det større sjanser for å få flere og kva-
lifiserte søkere. Kommunens måte å
håndtere denne saken på viser, mener
vi at kommunen fortsatt ikke er sitt

ansvar bevisst og interessert i å få stil-
lingene besatt med kvalifiserte helse-
søstre.

I de årene vi har vært ansatt som hel-
sesøstre, har vi prøvd å nå ut til poli-
tikere, møtt på flere hovedutvalgsmø-
ter, vært i kontinuerlig kontakt med
overordnet leder, lagd årlige planer
med prioriteringer og begrunnet det
vi ikke kunne gjøre, skrevet halvårse-
valueringer og fyldige årsmeldinger,
deltatt i planlegging og prosesser og
nedlagt mye i arbeid med internkon-
troll. Likevel opplever vi ikke å ha
oppnådd forståelse for helsesøsters
arbeidsfelt, oppgaver og lovkrav, eller
kan det være andre grunner?

Dessverre har vi ikke vært flinke å
trekke tillitsvalgte inn. Det er kanskje
like viktig for det er de som kan kreve
drøfting med arbeidsgiver. Ville utfal-
let blitt annerledes hvis tillitsvalgtap-
paratet i NSF hadde blitt trukket inn
på et tidligere tidspunkt? Det er et
spørsmål vi stiller oss i ettertid.

Om stillingene er besatt når bladet
går i trykken, vet vi ikke. Til tross for
at kommunen har sviktet i denne sa-
ken, kan vi anbefale å søke stilling i
Karasjok. Det er interessant og spen-
nende å jobbe som helsesøster her!

Samiske ordtak
med norsk oversettelse og forklaringer
av Harald Gaski

”Du er på besøk hos Làvàr.”
Brukt om barn når de er sure og
sutrete. Làvàr er personifikasjon
av barns furting.

”Uten godt fottøy er det van-
skelig å komme seg fram.”
Det er ikke lett å klare seg her i
verden uten tilstrekkelig kunn-
skap.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Kjerstin Møllebakken, fagleder, helsesøs-
tertjenesten, Sør-Varanger kommune
kjerstin.mollebakken@sor-varanger.
kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Mange snakker for tiden om
forebygging, tidlig innsats og
samhandling, blant annet fra
forskerhold om behovet for og
fra statlige myndigheter om å
gjøre noe med det: Forebygging
i forhold til seinere problemut-
vikling (eksempelvis ulike pro-
blemer knyttet til ungdom og
ungdomsmiljøer), tidlig hjelp til
barn/ ungdom og familier med
særlig behov, samt at relevante
instanser må bli mye flinkere til
å samhandle, både på generelt
grunnlag og opp i mot enkelt-
barnet.
Sør-Varanger kommune har
gjort noe med dette! Gjennom
et treårig prosjekt, – har vi ut-
viklet en modell for målrettet og
tidlig innsats og for systematisk
og forpliktende samarbeid for
alle relevante instanser i kom-
munen. De som har behov for
det skal få forpliktende, samlet
og koordinert hjelp. Bestem-
melsene om taushets- og opp-
lysningsplikt skal overholdes.

Modellen er utviklet i samarbeid med
førsteamanuensis Øyvind Kvello ved
NTNU i Trondheim, og skal sikre
barn og unge i Sør-Varanger et hel-
hetlig og kvalitetssikret tilbud. Kvello
har vært vår veileder og foreleser hele
veien fram til fullført prosjekt og vil
fortsette som veileder og mentor i ti-
den som kommer. Prosjektet ble fi-
nansiert via psykiatrimidler, og hadde
oppstart i januar 2007. Deltakere i
prosjektet var tre barnehager, to sko-

ler, barnevern- og pp-tjenesten, helse-
stasjonen, psykisk helsetjeneste i
kommunen, fysioterapitjenesten og
familievernkontor.

I prosjektperioden ble det avholdt syv
todagers samlinger med Øyvind Kvel-
lo som inspirerende foreleser med
tema som tilknytning, mentalisering,
taushetsplikt, risiko/beskyttelses-
faktorer, adferdsproblemer, med mer.
I tillegg ble det arrangert syv en dags
mellomsamlinger der deltakerne fikk
informasjon om de deltakende tjenes-
tenes innhold og oppgaver. Det ble
også jobbet systematisk på mellom
samlingene med utvikling av metoder
for samhandling og samarbeid for å
fange opp barn med behov for hjelp
tidligst mulig, samt jobbet videre med
tema fra forelesningene.

Metodene vi kom fram til var at hjel-
petjenestene (helsestasjonen, ppt og
barnevernet):
1. Deltok på observasjon i prosjekt-
barnehagene og – skolene.

2. Konsentrerte observasjonene om 2,

4 og 6-åringene, jfr. helsestasjonens
konsultasjoner.

3. Deltok på stormøte i barnehagene
og skolene – der alle barna ble
drøftet.

4. Stormøtet konkluderte i forhold til
om barnets fungering var upåfal-
lende eller om det ble gjort obser-
vasjoner som ga grunn til tiltak.

5. Ble deretter enig om oppfølgings-
behov og ansvar for dette.

6. Foreldrene ble informert umiddel-
bart etter stormøtet, og ble orien-
tert om funn/ikke funn, og ble
spurt om tillatelse til iverksetting
av tiltak.

7. Var enig om en 6-ukers frist for
oppfølgingen videre.

8. PP-tjenesten foretok i tillegg syste-
mobservasjon; dvs. observasjon av
hvordan den enkelte barnehage og
skole fungerer som system; de
voksne og barna der i lag.

Før metodeutprøving ble satt i verk i
prosjektbarnehagene og – skolene, ble
foreldrene orientert fra øverste admi-
nistrative nivå i kommunen samt via
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Kjerstin Møllebakken i skolegården.



en mer utfyllende orientering fra sty-
rer/rektor. Dette var en viktig bit å få
på plass av hensyn til ivaretakelse av
nødvendig forankring og informasjon
til foreldrene samt ryddighet i forhold
til taushetsplikten.

Etter prosjektperioden er Kvello-mo-
dellen vedtatt av kommunestyret som
en varig modell for målrettet og tidlig
innsats til beste for barns oppvekst,
trivsel og utvikling. Denne modellen
forplikter alle relevante instanser i
kommunen til tverrfaglig og helhetlig
tenkning og innsats; alle skolene og
barnehagene skal omfattes av ny
praksis på observasjon og drøfting –
slik at barn som har behov for sær-
skilt hjelp skal fanges opp og få slik
hjelp tidligst mulig.

Barneverntjenestens bidrag
og gevinst:
Barneverntjenesten har i mange år er-
fart stor overvekt av bekymringsmel-
dinger fra politiet, fra mellom- og
ungdomstrinnet i grunnskolen og fra
foreldrene selv når barn blir uregjerli-
ge og utagerende ungdommer. Når
barnevernet foretok kartlegginger
rundt ungdommen, fant de ofte at
ungdommens problemer hadde
startet mye tidligere og at man allere-
de i barnehagen kunne ha oppfattet
signaler på kommende problemutvik-
ling.

Barneverntjenesten så derfor Kvello-
prosjektet som en unik mulighet for å
jobbe fram en ny metode og praksis i
kommunen for å fange opp disse bar-
na mye tidligere – slik at bar-
nets/familiens problemer muligens
kunne løses mye enklere og langt
mindre komplisert og (ofte) konflikt-
fylt enn man erfaringsmessig hittil
hadde klart.

Barnevernets ”barnevern-briller” har i
dette prosjektet vært tilbudt prosjekt-
barnehagene og – skolene i den hen-
sikt å gi et barnevernfaglig bidrag til
observasjoner og drøftinger rundt alle
barna: Tanken er at barneverntjenes-
ten og pp-tjenesten har et særskilt
blikk for barn som sliter. Det ligger til
disse fagene både å kunne observere,
forstå og tenke tiltak for disse barna.

Videre har deltakelse i Kvello-prosjek-
tet gitt barneverntjenesten et viktig
faglig løft: Det faglige grunnlaget som
er utviklet av førsteamanuensis Øy-
vind Kvello (i boken ”Utredning av
atferdsvansker, omsorgssvikt og mis-
handling”) samt inspirasjon fra fore-
lesningene, har gitt tjenesten nye og
svært viktige redskap til vurdering av
problemomfang og hjelpebehov, både
ved initiering av hjelp og ved evalue-
ring om hjelpen man yter er tjenelig.

Barneverntjenesten ser videre fram til
å kunne bidra i oppfølgingen av me-
toden til å omfatte alle kommunens
barnehager og skoler. Ikke nødven-
digvis fordi de forventer en flom av
nye meldinger fra barnehager og små-
skoletrinnet, men fordi noen av erfa-
ringene fra prosjektet er at barn som
sliter med noe kan få det bedre ved
enkle tiltak, kanskje bare noen gode
råd og veiledning til foreldrene fra et
kompetent barnehage- og skoleperso-
nale.

Det blir spennende framover å kunne
erfare om den metoden som er utvik-
let fører til at barneverntjenesten får
færre bekymringsmeldinger på ung-
dommer enn de nå får.
Tjenesten er uansett tilfreds med å
kunne bidra til faglig styrking og tid-
lig innsats til barn med hjelpebehov.

PP-tjenestens bidrag og
gevinst:
PP-tjenesten er en lovpålagt kommu-
nal tjeneste som fortrinnsvis jobber
med henviste barn, unge og voksne
med særskilt behov. PPT har derfor
ikke kjennskap til alle 2 åringer, 4- og
6 åringer i kommunen.
Pr. dags dato opplever PPT å ha størst
henvisningsandel på sine tjenester fra
skolene, og i ungdomstrinnene. Dette
fører ofte til at vanskene er blitt godt
etablerte, omfattende, ressurskre-
vende og ikke minst vanskelig å repa-
rere.

De barna PP-tjenesten i dag får hen-
vist, er hovedsakelig fra 3. t.o.m. 10
trinn. Disse barna har som regel også
gått i barnehagen tidligere. Hva er det
i PPtjenesten sitt arbeid som har gjort

at disse barna ikke har blitt oppdaget
allerede i barnehagen? Dette har vært
et viktig spørsmål for PP-tjenesten å
stille seg.

PP-tjenesten har et stort ønske om å
være en utadrettet tjeneste som job-
ber forebyggende. Det vil si å oppda-
ge barn så tidlig som mulig og sette
inn tiltak før vanskene utvikler seg.
Som Kvello sier: Jobbe kurativt i ste-
det for kompenserende.

I prosjektperioden har PP-tjenesten
gjort følgende:
Avtalt tid for observasjon med hver
enkelt prosjektbarnehage, samt hver
høst observert alle 2 og 4 åringene i
disse barnehagene. Observasjonene
har foregått en hel dag, eller to halve
dager. Dette for å få med seg helheten
av tilbudet til barna, som også innbe-
fatter bringe- og hente situasjonen.
I prosjektskolene observert elevene i
1. trinn, dvs. 6 åringene i perioden ja-
nuar/februar/ mars.
Observatør nedtegner sine observa-
sjoner og disse bringes til stormøte
hvor observasjonene av barna blir
gjennomgått av de ulike observatø-
rene fra alle tjenestene.
Hvis et barn blir oppdaget under
stormøte blir en sammen enige om
hvilke tjenester som skal gå inn med
tiltak.

PP-tjenesten, som instans, er også
lovpålagt å observere systemarbeidet i
barnehager og skoler. Det er viktig å
veilede med tanke på at barnet er i
interaksjon med sine omgivelser. Der-
for gjøres også dette i Kvello-model-
len. Denne systemobservasjonen
bringer observatør tilbake til virk-
somhetsleder som har ansvar for å
bringe videre/forvalte kunnskapen vi-
dere i sitt system.

Gjennom Kvello-modellen har PP-
tjenesten erfart at gevinsten av å sam-
arbeide tverrfaglig har gitt kjennskap
til hverandres fagområders kompe-
tanse. Dette har gjort at PP-tjenesten
har sett nytten av å kunne bruke an-
dres kompetanse spesifikt rettet inn
mot barn, familie, barnehage og sko-
le.
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PP-tjenesten er innstilt på økt fokus i
barnehagen, dette som en naturlig
forlengelse av det Kvello-modellen
gir. Dette medfører at PP-tjenesten
ser at det må en endring til i egen
praksis, noe som medfører at innsat-
sen må ”vris” fra ungdomsskolen og
ned til barnehagen. Tidlig intervene-
ring skal forhåpentligvis på sikt få
ned behovet i ungdomsskolen.

Helsestasjonens bidrag og
gevinst:
Tradisjonelt og regulert av vårt lov-
verk, kjenner helsestasjonen til alle
barn og deres foreldre. Dette er et for-
trinn helsestasjonen har framfor de
andre hjelpetjenestene.
Første møte med helsestasjonen
finner for de fleste sted allerede en til
to uker etter fødselen når helsesøster
kommer på hjemmebesøk. Kirkenes
helsestasjon tilbyr hjemmebesøk til
samtlige nyfødte. Foruten også fødsels
og foreldreforberedende kurs til alle
førstegangsfødende.

Kirkenes helsestasjon har sine konsul-
tasjoner inndelt i distrikt, slik at de
fleste familier følger den samme hel-
sesøster gjennom hele sped- og små-
barnsfasen og også videre i skolehel-
setjenesten. På den måten er helsesøs-
ter stort sett godt kjent med de fami-
lier og barn hun har i sitt distrikt.
Tradisjonelt sett, og som formalisert
samarbeidspartner, har helsestasjonen
ikke hatt mye samarbeid med barne-
hagene. Dette har nå Kvello-modellen
gjort noe med. Etter innføring av
Kvello-modellen har nå helsesøster
mer fokus på at barnehagen er en res-
surs. Det er blitt lettere å spørre forel-
drene om samarbeid med barnehagen
dersom det dukker opp noe i 2 eller 4
års konsultasjonen, som helsesøster
ønsker barnehagens observasjoner og
formeninger om.
Helsesøster kan henvise til Kvello-
modellen og samarbeidet rundt bar-
net, og opplever da at foreldre kjen-
ner til og er trygge på det tverrfaglige
samarbeidet, og at det er til det beste
for barn og familie. Helsesøster tar
stadig oftere kontakt med barnehagen
på dette grunnlag, og opplever det å
kunne ha drøftninger med noen som

ser barnet hver dag som en stor res-
surs.

Etter sluttende 2 og 4 års konsultasjo-
ner, er helsesøster ute i barnehagene
for observasjoner av de samme barna,
i barnets daglige miljø. Helsesøster
observerer ½ dag to ganger (for å få
med også de som evt. ikke er der før-
ste dag). Observasjonene nedtegnes
og bringes med til stormøtet som
barnehagens virksomhetsleder inn-
kaller til.
Stormøtet består av representanter fra
barnevernet, PP-tjenesten og helsesta-
sjonen, som alle på forhånd har gjort
sine observasjoner i barnehagen (men
på forskjellige dager, som er ukjente
for foreldrene). Virksomhetsleder for
barnehagen leder stormøtet, der hvert
enkelt barn blir diskutert og observa-
sjoner notert.
Umiddelbart etter stormøtet får forel-
dre beskjed om stormøtets observa-
sjoner og konklusjoner rundt barnet,
og blir trukket inn som nærmeste
samarbeidspartner dersom tiltak an-
befales. Foreldre kan hele tiden reser-
vere seg, men blir da bedt om å gjøre
det skriftlig.
Hittil i prosjektet er det ingen forel-
dre som har reservert seg.

Helsestasjonen ser en stor verdi i det
tverrfaglige arbeidet denne modellen
representerer, og også i det tette sam-
arbeidet med barnehagene.
Det verdifulle for barnehagene og de
andre samarbeidspartene er helsesta-
sjonens observasjonskompetanse og
kunnskapen om det friske barnet. Det
at helsestasjonen kjenner til alle to og
fire åringene på forhånd, gjør også at
helsestasjonen er i en unik situasjon
for å kunne få styrket eller avkreftet
observasjoner eller undringer fra tid-
ligere konsultasjoner.

En stor styrke i Kvello-modellen er at
hjelpeinstansene stort sett ”oppdager”
de samme barna som vi har observa-
sjoner på fra tidligere. Dette er også
de barna som barnehagen oftest selv
har undringer rundt, men kanskje
ikke har satt i verk tiltak på. Enten
fordi barnehagen/skolen ”venner seg
til” eller tilrettelegger for barnets

manglende kompetanse eller spesielle
behov, eller fordi man kanskje velger
å avvente for å se.
Andre styrker i Kvello-modellen er at
vi som hjelpetjeneste opplever å ha
blitt modigere i samtale med forel-
drene. Dels fordi vi har støtte i hver-
andre der vi har gjort felles observa-
sjoner, men også fordi vi har større
fokus på tidlig å avdekke. Vi avventer
ikke lengre for å se om ting går over!
Den tryggheten og kunnskapen vi har
fått om hverandres tjenester er også
til stor styrke og hjelp når vi henviser
til hverandre. Vi har tidligere trodd vi
visste hva de andres kompetanse be-
stod i, – nå vet vi det.

Forpliktende samarbeid gjør også sitt
til at tjenestene nå ser hverandre i
kortene på en annen måte enn det vi
tidligere gjorde. Vi anser dette som en
stor styrke.
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Samiske ordtak
med norsk oversettelse og forklaringer
av Harald Gaski

”Der alle vil være storkar, er det
ingen til å ro båten.”
Er uttrykt på den litt omstende-
lige samiske måten der den inne-
bygde kritikken ikke skal være
klar og iøyenfallende, men like-
vel tydelig nok om det å føle seg
for fin for visse oppgaver.

”Storkjefta gutter bør ikke ut-
fordre meg til kamp, sier bjør-
nen.”
I følge samisk tradisjon burde en
ikke alltid si ting direkte, men
gjerne få fram budskapet
gjennom omskrivninger og gjer-
ne med referanser til dyr og tid-
ligere erfaringer. Alle vet at bjør-
nen er sterk, og i ordtaket ligger
det en klar advarsel til jyplingen
som prøver å utfordre den erfar-
ne.

”Natta er ikke så lang at dagen
ikke kommer.”
Alle triste ting har heldigvis en
ende.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Karina Johansen, helsesøster i Alta
kommune
karina.johansen@alta.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Fra våren 2009 har fem kom-
muner(Alta, Kautokeino, Vadsø,
Lebesby og Sør- Varanger) del-
tatt i et samarbeidsprosjekt
med Helse Finnmark/barneav-
delingen, Hammerfest. Prosjek-
tet har som mål å utvikle og
evaluere to ulike behandlings-
metoder for barn med over-
vekt/fedme og deres familier,
for å se hvilken av disse som
har best effekt. Fra våren 2010
har også Tromsø og Hammer-
fest kommune deltatt i prosjek-
tet. Til sammen har vi rekruttert
97 familier.
Prosjektet har sitt utspring i
forskningsspørsmålet:
”har gruppebasert kost og akti-
vitetsveiledning bedre effekt
med hensyn til livsstilsendring
hos overvektige barn og famili-
en, enn ”tradisjonell” individuell
oppfølging hos helsesøster og
kontroll ved barnepoliklinikken?”

Bakgrunn for prosjektet:
Overlege Ane Kokkvoll ved barneav-
delingen på Hammerfest sykehus har
tatt initiativ til dette prosjektet fordi
hun så et økende antall henvisninger
av overvektige barn. Hun ønsket et
samarbeid med helsestasjoner i kom-
munene i Finnmark for å forske på
problemstillingen. Overvekt og fed-
me er et stadig økende helseproblem
på verdensbasis og betegnes av WHO
som en global epidemi og som en av
de viktigste truslene mot folkehelsa.
Innenfor den europeiske regionen er
50 % av de voksne og 20 % av barna
overvektige. Av disse igjen har 1/3

fedme og andelen øker (WHO, 1998).
Finnmark er et fylke med lange av-
stander, noe som har innvirkning på
at det ikke har vært like enkelt å ha et
tett samarbeid mellom barneavdeling
og kommune når det gjelder overvek-
tige barn. Det vanlige har vært at hel-
sesøster følger opp barnet og at fastle-
gen henviser til kontroll på barnepoli-
klinikken, hvor barnet har vært fulgt
opp vanligvis en gang hvert halvår.
Hverken familier eller behandlere har
opplevd tilbudet som tilfredsstillende
og man har etterlyst et mer struktu-
rert tilbud.

Målet med prosjektet:
Gjennom aktivitetsskolen ønsker en å
øke kompetansen og finne ut om
gruppeveiledning er mer effektiv enn
den individuelle metoden, med hen-
syn til å behandle barn med fedme.
En ønsker også å få økt kunnskap om
hvilke faktorer som er med på å frem-
me livsstilsendring i familiene. Med
livsstilsendring mener en her økt fy-
sisk aktivitet, mindre inaktivitet og
sunnere kosthold. En ønsker å se hvil-
ken metode som i størst grad fører til
varig endring i de aktuelle familier. I

dag har en ikke tilstrekkelig kunnskap
om fedmeutvikling og hvordan fakto-
rer påvirker hverandre.

Kriterier for å delta og varig-
heten på prosjektet:
Prosjektet inkluderer familier med
barn mellom 6-12 år med alvorlig
overvekt og fedme i henhold til Coles
definisjon >iso BMI 27,5 kg / m2
(verdiene som tilsvarer BMI 27,5 hos
voksne). Datainnsamling og analyser
følges etter egne regler i forhold til
forskning. Prosjektet er en åpen ran-
domisert intervenssjonsstudie med
varighet på 3 år, men den aktive peri-
oden hvor helsestasjon / barneavde-
lingen er involvert går bare over to år.
Deltakerne (familiene) randomiseres
til en av to grupper (individuell eller
gruppe). Familiene som deltar skriver
en kontakt med barneavdelingen som
iverksetter noen avtaler og kriterier
for å delta.

Beskrivelse av de to meto-
dene:
Gruppebehandling:
Denne gruppa har ved oppstart hatt
tre dagers dagpasient opphold / innleg-
gelse på barneavdelingen ved Hammer-
fest sykehus. Barna innkalles gruppe-
vis med sine foreldre. Her får barnet /
familien oppfølging av et tverrfaglig
team (lege, sykepleiere, fysioterapeut,
ernæringsfysiolog og klinisk pedagog
fra BUP) som blant annet gir familien
medisinsk undersøkelse, samt prak-
tisk og teoretisk kostveiledning til
voksne og barn i grupper. Det legges
også opp til ulike aktiviteter, friluftsliv
og samtaler.
Barneavdelingen arrangerer ”Frilufts-
skole” over 4 døgn, 6-8 mnd etter opp-
start hvor det også organiseres ulike
friluftsaktiviteter, kostveiledning og
gruppesamtaler.
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Familien har oppfølging på barnepo-
liklinikken gruppevis etter 3 mnd og
1, 2 og 3år.
I hjemkommunen gis samtidig oppføl-
ging på helsestasjon ved helsesøster
gruppevis etter 1,2,5,7,10,15,18,21 og
30 mnd. Helsesøster har først 30 min.
konsultasjon med hver familie, deret-
ter samling med foreldregruppa med
varighet av 1 time. Helsesøster legger
opp et tema for samlingen(tema kan
være ulike problemstillinger knyttet
til overvekt). Barna møter samtidig
men deltar i gruppa sammen med de
andre barna hvor aktivitetsleder orga-
niserer en leke-aktivitet.
Barna har et organisert treningstilbud i
hjemkommunen to dager i uken, hvor
de trener sammen i gruppe. Den ene
dagen i uka trener de en time sam-
men med aktivitetsleder. Dette kan
være trening i gymsaler med ulike ak-
tiviteter /leker, bruk av uteområder /
natur, bruk av svømmehaller osv.
Foreldregruppa har ansvar for å tre-
ning den andre dagen i uka, på til-
nærmet samme måte som aktivitets-
lederen.

Individuell behandling:
Denne gruppa følges opp individuelt
på barnepoliklinikk og hos helsesøs-
ter.
Foreldre / barn har time på barneav-
deling til medisinsk undersøkelse og

utredningsprøver (som de i gruppe-
behandling). Veiledning og råd om
livsstilsendring gis av barnelege og er-
næringsfysiolog. De får oppfølging på
helsestasjonen individuelt og ved bar-
nepoliklinikk med samme hyppighet
som de i gruppebehandling.
Denne gruppa oppfordres til aktivitet,
men har ingen organiserte treningstil-
bud gjennom prosjektet.

På den siste undersøkelsen etter 3 år
vurderes langtidseffekten av livsstilsin-
tervensjonen.

(Dette er et kort utdrag fra referanse
nr 1)

Erfaringer med ”Aktivitets-
skolen” i Alta
Vi har nå kommet litt over halvveis i
prosjektet, og det er ennå for tidlig å
vise til noe resultat av behandlingen
og om det er forskjell på gruppebe-
handling og individuell oppfølging.
Når det gjelder prosjektet kunne ting
kanskje vært gjort annerledes, men en
”høster” av de erfaringene en gjør, og
dette blir muligens grunnlaget for ut-
vikling av noe ”nytt”.

Gruppestørrelse og individuell be-
handling
I starten var det litt vanskelig å re-
kruttere barn / familier til å delta.
Alta er en kommune med nærmere

19 000 innbyggere. I kommunen vår
har vi en høyere andel (27-28%)av
barn og unge (0-17 år), enn lands-
gjennomsnittet. Som helsesøster vet
en at behovet er langt større enn de
som meldte sin interesse.
Noen av de påmeldte ombestemte seg
etter forsamtalen, muligens fordi det-
te også er et opplegg som krever en
del innsats og engasjement fra forel-
drene og underskrivelse av kontrakt
på deltagelsen. Etter hvert som vi
kom i gang med prosjektet, og det ble
mere kjent, har vi fått forespørsler fra
flere om å delta (men siden dette er et
prosjekt som følger et opplegg over
år, var det ikke mulig).

Gruppestørrelse og alderssammenset-
ning er utfordringer vi har hatt i Alta.
Vi har 10 barn som er fordelt i to
grupper, samt 8 barn som får indivi-
duell behandling.
Den største gruppa (8 barn, hvor to
er søsken) er som regel representert
med begge foreldrene til alle barna,
noe som er meget bra. Det er viktig at
begge foreldrene er involvert i pro-
sjektet og målet om en livsstilsen-
dring. Gruppedeltakerne er svært
snakkevillig og engasjert, så det har
ikke vært vanskelig å få samtalene i
gang. Tvert i mot har de vært for
mange til at det gir rom for å gå i
dybden på de ulike problemstillinger/
temaer. For noen har det kanskje vært
vanskeligere å dele personlige erfa-
ringer i en så stor gruppe. Dette har
vært en utfordring, selv om ikke for-
eldrene har gitt uttrykk for å være
misfornøyde med gruppestørrelsen.
Alta kommune samarbeider med
Kautokeino kommune om den min-
ste gruppa. Dette på grunn av få
interesserte, liten befolkning i Kauto-
keino og at noen av de påmeldte ble
randomisert til individuell behand-
ling. I denne gruppa er det tre barn
(det var fire i starten, men en familie
meldte seg av prosjektet). Min erfa-
ring er at foreldrene i denne gruppa
får diskutert temaene i dybden, de er
mer trygge på hverandre og deler let-
tere erfaringer og råd.
Når det gjelder de som får individuell
behandling har de gitt ulike tilbake-
meldinger. Noen hadde håpet å kom-
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me i gruppe, fordi de ønsket å dele
erfaringer med andre som er i samme
situasjon. Det at de ikke har eget tre-
ningsopplegg har også noen funnet
vanskelig. Andre foreldre synes der-
imot det er greit å være i individuell
behandling, fordi de da slipper å ta
ansvar for treningsdelen.

Tema og veiledning
Et problem som mange foreldre har
følt, er at de synes det kan være van-
skelig å prate med barna om over-
vekt. Dette har vært et tema på en av
gruppekonsultasjonene. Foreldrene
har fått ideer om hvordan de kan til-
nærme seg problemet med barna, og
har drøftet og utvekslet erfaringer
med hverandre. Overvekt er et van-
skelig og sårbart tema for de fleste. I
møte med det overvektige barnet og
familien er det viktig at vi som helse-
søster opptrer med en respektfull, yd-
myk og spørrende tilnærming. Vi må
være oppmerksom på egne antakelser,
holdninger, tanker, følelser og erfa-
ringer knyttet til overvekt, mat og
kropp (2).
Som helsesøster har jeg gitt noen råd;
f. eks at de ikke prater til barnet, men
med barnet, bevisstgjøring på tids-
punktet barnet er mottakelig for sam-
tale, kanskje etter ”ubehagelige” opp-
levelser i forhold til vekta (f. eks inn-
kjøp av klær, kommentarer fra andre,
opplevelse av fysisk aktivitet osv). En
må vise forståelse for barnets opple-
velser av overvekta, at det er dumt og
vondt å være overvektig, urettferdig at
andre kan spise hva de vil, at en ikke
kan springe like fort osv. Foreldrene
oppfordres til å prøve å finne løsning-
er som barnet selv ser som mulige, og
at de støtter barnet på at de vil hjelpe
til med å redusere vekta. Det er også
viktig å bevisstgjøre foreldrene på at
det å bremse en uheldig vektutvikling
er god omsorg (2).
Vi har hatt andre tema som f. eks
bursdagsfeiringer, hvordan møte jul
og andre høytider, etter skoletid,
hvordan holde motivasjonen oppe og
andre problemer knyttet til overvekt.
Det har vært lærerikt for meg som
helsesøster å få høre hva familiene sli-
ter med, men mest av alt at de har så
mange felles problemstillinger i hver-

dagen. Eksempler på dette kan være
”det å komme i fysisk aktivitet” (gjel-
der både voksne og barn), ”organise-
ring av dagen”, ”måltidsplanlegging”,”
grensesetting på porsjonsstørrelse”,
”hva barna spiser når de er alene etter
skoletid”, kunnskaper om hvilke mat-
varer som er sunnest og det å opp-
rettholde motivasjonen til å gjøre en-
dringer.
Tema i den individuelle veiledningen
har vært til dels lik for alle, uavhengig
av hvilken gruppe de tilhører, og ut-
gangspunktet har vært familienes
problemstillinger og behov.

Fysisk aktivitet og alderssammenset-
ning på barna
Når det gjelder alderssammensetning
på barna, har det som tidligere nevnt
vært utfordrende. Aldersspredningen
ved oppstart var mellom 6 og 12 år. I
løpet av perioden har aldersforskjel-
len blitt veldig tydelig, ikke minst ved
at de eldste har kommet godt i gang
med puberteten.
Det kan være vanskelig å finne på ak-
tiviteter som både de yngste og de
eldste trives med og samtidig får fy-
sisk utbytte av. Noen aktiviteter opp-
fattes som kjedelig for de ”store” og
andre ”tøffe” for de små. En god løs-
ning har vært å trene annenhver uke i
gymsal / basseng. Da får barna litt va-
riasjon i treningene, og basseng er all-
tid populært. Det har vært en del
krangling blant barna på treningene,
og flere har av den grunn vært umoti-
vert til å delta (gjelder spesielt på den
”foreldredrevne” dagen).
Ulike løsninger på dette har vært dis-
kutert på gruppesamlinger med forel-
drene, og vi endte opp med at alle
foreldrene møter den dagen de har
ansvar for treningen, slik at de kan
gjøre aktiviteter sammen med barna.
Med mange foreldre er det også let-
tere å dele gruppa i to, slik at aktivite-
tene tilpasses barnas interesser og for-
utsetninger, samtidig som det er nok
personer til gruppeaktiviteter som
spill og lek. Tilbakemeldinger viser at
barna setter pris på å trene sammen
med foreldrene, noe som øker moti-
vasjonen til oppmøte. Dette bidrar
kanskje også til større samhold både i
barne-og foreldregruppa, samt på-

virkning og oppmuntring om å ikke
gi opp behandlingen.
Foreldrene har også fått et ”aktivitets-
lederkurs” med teoretisk og praktisk
opplæring av en godkjent aktivitetsle-
der. Der fikk de forslag til ulike akti-
viteter de kan drive den dagen i uka
hvor de har ansvaret for treningen.
I tillegg oppfordres familien til å være
aktiv de andre ukedagene. Her kart-
legges blant annet barnets erfaringer
med å være i fysisk aktivitet, om det
deltar i noen form for organisert tre-
ning, hva det gjør etter skoletid, hvor
mye tid som brukes til data/spill/Tv,
hvordan det kommer seg til sko-
le/venner osv. Det er viktig å påminne
foreldrene om å være deltagende med
barnet i aktiviteter og oppmuntre til
små hverdagslige ting som bidrar til
fysisk aktivitet. Vi har hatt fokus på at
aktiviteten skal være morsom og mo-
tiverende, og at barna lærer å kjenne
på det å bli andpusten og svett.

Kosthold
Når det gjelder kosthold føler jeg det
betryggende at ernæringsfysiolog har
hatt samtaler med familiene. Dette
gjelder både de i individuell behand-
ling og grupper. De som er i gruppe-
behandling har i tillegg fått praktisk
undervisning og veiledning av ernæ-
ringsfysiolog både på sykehuset (ved
oppstart)og i hjemkommunen (12
mnd etter oppstart). Her fikk de selv
komme med ønsker på hva de ville
lære mere om. Min erfaring har vært
at de har etterspurt mer kunnskaper
på området, og at de har gitt uttrykk
for at kosthold er vanskelig. Men når
de fikk mulighet til å komme med
ønsker var responsen overraskende
nok dårlig(?). Jeg har uansett ikke
inntrykk av at de har dårligere kunn-
skaper om kosthold enn den generelle
befolkningen.
Hovedmålet med kostholdsendringer
er å skape gode matvaner som bidrar
til optimal vekst og utvikling, og som
forebygger sykdommer som følge av
overvekt. Vi har gitt generelle råd om
godt kosthold, f. eks å redusere inntak
av fett og sukker, lettprodukter, inn-
tak av grove kornvarer, porsjonsstør-
relse, måltidsrytme, valg av drikke,
unngå/redusere inntak av godteri,
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inntak av frukt og grønnsaker osv.
Ernæringsfysiologene har også utar-
beidet et skriv om kostrådene som fa-
milien har fått og som vi stadig bru-
ker i veiledningen i helsestasjonen.

Samarbeid mellom kommune og
sykehus
Når det gjelder det tverrfaglige sam-
arbeidet er min erfaring at det har
blitt bedre mellom sykehus og kom-
mune. Helsesøster og fysioterapeut
har hatt god kommunikasjon og blitt
kjent med ”sykehusteamet”. Vi har gitt
hverandre gjensidig tilbakemeldinger
etter konsultasjonene med familiene.
Sist høst hadde vi to lærerike fag- og
nettverksdager i Hammerfest. Den

ene dagen la kommunene frem sine
erfaringer fra prosjektet. Det var nyt-
tig å dele erfaringer og lære av hver-
andre.
Den andre dagen tilegnet vi oss
kunnskaper av foredragsholder Pauli-
na Nowicka. Hun har i mange år for-
sket på fedme blant barn i USA. No-
wicka kunne fortelle om hvor en står
i dag i behandlingen av barneover-
vekt, om forskning på området og
egne kliniske erfaringer. Nowicka har
utgitt boka ”Barnövervikt i prakti-
ken” sammen med Carl-Erik Flod-
mark. Her forteller hun blant annet
litt mer om samtaleteknikker for å
oppnå motivasjon til livsstilsendring.

Fremtiden
Om dette er en behandlingsmetode vi
vil videreføre, avhenger av både det
endelige resultatet og ressurser til å
drive det. Prosjektet har vært finansi-
ert av tilskudd fra Helsedirektoratet,
Stiftelsen for norske helse- og rehabi-
literingsorganisasjoner og fra de del-
tagende kommuner. I fremtiden vil
eventuelt behandlingsmetoden være
avhengig av økte ressurser til helse-
søster og opprettelse av en fysiotera-
peutstilling i Alta. Det vi har erfart og
som også er kjent fra tidligere er at
livsstilsendring kan ta lang tid. Arbei-
det med familiene er krevende, og en
må ha god tålmodighet både hos de
som skal hjelpe og hos familiene selv.
Samarbeidet vi har hatt mellom syke-
hus og helsestasjon har vært et viktig
grunnlag for arbeidet i fremtiden om-
kring disse barna. Det har så langt
vært interessant og lærerikt. Om det
blir en videreføring av ”Aktivitetssko-
len”, eller en tilnærmet metode gjen-
står å se ……

Litteratur:
1) Kokkvoll, Ane(2008): ”Gir Aktivitetsskolen
i Finnmark organisert for barn med fedme
og deres familier bedre behandlingsresulta-
ter enn dagens behandlingstilbud i barne-
poliklinikken? En randomisert kontrollert
studie”.

2) Helsedirektoratet (2010), ”Nasjonale fagli-
ge retningslinjer for primærhelsetjenesten.
Forebygging og behandling av overvekt og
fedme hos barn og unge”.

Fag- og nettverksdag i Hammerfest. Fra v. Ane Kokkvoll, artikkelforfatter Karina Jo-
hansen og Paulina Nowicka. Fotograf er Jon Are Nilsen, Helse Finnmark.

Se opp for fotgjengere.
Foto: Kjell H. Sæter



For aller første gang arrangeres det
helsesøsterkongress i Sør-Trøndelag og
trønderhovedstaden er stedet for helse-
søsterkongressen 2011. Det er en an-
ledning du ikke bør la gå fra deg!
Kongressen finner sted på Rica Nidel-
ven – hotellet som strekker seg 17 me-
ter ut i Nidelva, og som for femte år på
rad i 2010 vant kåringen ”landets beste
hotellfrokost”. Hotellet byr på kortreist
mat. www.ricanidelven.no
Programmet vi kan tilby er variert og
spennende. I en tid med stadig økende
individuelt fokus, ønsker vi å se på fol-
kehelsearbeidet og hvordan helsesøs-
ter kan ivareta en tydelig rolle i dette
med vekt på befolkningsperspektivet
og det helsefremmende arbeidet. Våre
foredragsholdere vil belyse temaet fra
ulike perspektiv.

Sosialt og kulturelt pro-
gram er også viktig!

Vi kan tilby:
Dag 1:
A. Konsert i Nidarosdomen, med
Nidarosdomens jentekor og orga-
nist
Det blir mulig å ta den gamle domen i
nærmere øyesyn, og vi får nyte en
stemningsfull konsert med Nidarosdo-
mens jentekor og orgeltoner.

Dag 2 kan du velge mellom:
B. Byvandring - Omsorg i 1000 år
Trondheim har lange tradisjoner på å ta
vare på de svakeste i samfunnet. Hos-
pitalet, Slaveriet, Fattighuset og Tho-
mas Angells stuer er noen av byens
mange ”milde stiftelser” gjennom histo-
rien. Bli med på en guidet byvandring i
en spennende del av Trondheims histo-
rie som fortjener å bli bedre kjent.

C. Rockheim – nasjonalt opplevel-
sessenter for pop og rock
Museet samler inn, tar vare på og for-
midler norsk populærmusikk fra 1950-
tallet og fram til i dag. Intensjonen bak
Rockheim har vært å skape et museum
hvor publikum i stor grad former opple-
velsen sin gjennom interaktive utstilling-
er. Siden åpningen 5. august har Rock-
heim hatt over 20.000 besøkende.
Under årets reiselivskonferanse i sep-
tember ble Rockheim vinner av prisen
årets kreative reiselivsprodukt.

Husk varme klær og godt skotøy til
utfluktene!

Festmiddagen er det sosiale høyde-
punktet under kongressen, og vi byr på
god mat, underholdning og tid til å pra-
te med nye og gamle kolleger.

Vi ønsker helsesøstre, forelesere
og samarbeidspartnere hjertelig
velkommen til innholdsrike dager i
trivelige Trøndelag!

Med vennlig hilsen lokal
arrangementskomite: Åse Gravseth,
Nina Berg Grindheim, Ingeborg Eri, Kari
Gulla, Bente Krogseth, Karina Lund
Sumstad, Inger Elton Rø, Anne-Britt
Johansen, Astrid Sortvik og Monica
Hoff Gaustad
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Gjenreis folkeHELSEsøstera!
Velkommen til helsesøsterkongress
i Trondheim 12.-14. april 2011!
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FORELØPIG PROGRAM
(med forbehold om endringer)

TIRSDAG 12.04.11
0900-1100 Registrering, besøk i utstillingsområdet
1100-1200 Åpning av kongressen
1200-1245 Uten helsesøster stopper folkehelsearbeidet!

divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Helsedirek-
toratet

1245-1345 Lunsj, besøk hos utstillere
1345-1430 Kan helsesøstrene forebygge forebyggingens

forfall? professor i sosialmedisin Steinar
Westin, NTNU

1430-1515 Individ og folkehelse i et sykepleieperspektiv
- klarer vi å holde to tanker i hodet samti-
dig, professor i sykepleievitenskap Marit
Kirkevold, UiO

1515-1545 Pause, besøk hos utstillere
1545-1630 Frivillige hender i velferdssamfunnet, gene-

ralsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening
Anne-Karin Nygaard

1800 Konsert i Nidarosdomen (A)
2000 Middag på hotellet

ONSDAG 13.04.11
0830-1130 Fagpolitisk debattforum (se egen omtale)
1130-1230 Lunsj, besøk hos utstillere
1230-1330 Sjef i eget liv. Hvordan kan vi stimulere folk

til å ta ansvar for egne holdninger, følelser
og atferd? Professor Ingvard Wilhelmsen,
Institutt for indremedisin, UiB

1330-1400 Pause, besøk hos utstillere, forflytning til
paralleller

1400-1630 Parallellsesjoner
Parallellsesjoner A/B/C/D. Hver parallell
avsluttes med 15 minutter til spørsmål og
diskusjon

A. Ernæring og fysisk aktivitet
• Forebygging av overvekt i skolehelsetjenesten, fastle-

ge, skolelege og førsteamanuensis Siren Haugland,
Institutt for samfunnsmedisinske fag- seksjon for
sosialmedisin UiB

• Fullamming, innføring av fast føde og allergi, barne-
lege Ragnhild Halvorsen, Rikshospitalet

• Helsesøster med RØRIS; Folkehelsesøstra i beve-
gelse. Fra rådmann til barnehage, helsesøster Marit
Olsen

• Minoritetshelse og kosthold, ernæringsfysiolog Tonje
Mellin-Olsen

B. Rus og tobakk
• Hva virker i rus- og tobakksforebygging, Asbjørn

Steiro, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

• Tobakksfri ungdom, Kreftforeningens forebyggende
arbeid,Marit Svisdal, Kreftforeningen

• Ungdomskontrakt. Tidlig intervensjon for å fore-
bygge rusavhengighet, helsesøster Bente Tandstad og
helsesøster May Elisabeth Ullnæss, Bærum kommune

• Ungdom som doper seg til ”perfekt kropp”, daglig
leder Informasjonssenteret for antidoping Margaret
Tveitan

C. Psykisk helse
• Søvn hos de minste, helsesøster og førstelektor Nina

Misvær
• ADBB, en kartleggingsmetode for å oppdage sosial
tilbaketrekkingsatferd hos små barn, helsesøster
Unni Tranaas Vannebo, R-bup Sør Øst og helsesøster
Karina Lund Sumstad, Trondheim kommune

• Psykisk helse hos ungdom – betydningen av stress
og friskfaktorer, stipendiat Unni Karin Moksnes,
NTNU

D. Organisasjon og Ledelse
• Erfaringer fra pandemien, led.helsesøstre/fagledere

fra Sandnes, Bergen og Sør-Varanger kommune
• Effektiviseringsnettverk i helsestasjons- og skolehel-
setjenesten, helsesøster Kristin Sofie Waldum, Oslo
kommune

• Full hjembesøksdekning – er det mulig, og hvordan?
Ledende helsesøster Toril Økland, Bergen kommune

• Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons- og skolehel-
setjenesten,Helsetilsynet Sør-Trøndelag

1700 Alternative utflukter (B eller C)
2000 Festmiddag

TORSDAG 14.04.11
0900-1000 Spesialistgodkjenning av helsesøster? Pilot

helsestasjon og skolehelsetjeneste, daglig
leder Liv Østli, Athena

1000-1045 Når avvik skjer: Risikofaktorer ved omorga-
niseringer og oppgaveoverføringer.
Studieleder Arve Negaard, avd. økonomi,
språk og samfunnsfag høyskolen i Østfold

1045-1130 Pause, besøk hos utstillere, utsjekk
1130-1215 Nytt fra Helsedirektoratet
1215-1300 Vaksiner med et skråblikk, filosof Berge

Solberg
1300-1330 Foreleser ikke endelig avklart
1330-1400 Avslutning med påfølgende lunsj og avreise
1400 Lunsj og avreise
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PÅMELDING
skjer kun på internett via LaH NSFs nettsider
www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Det er allerede over 300 påmeldte, men vi har plass til
enda flere!
Det er penger å spare om du melder deg på innen 8. fe-
bruar.

Du bestiller rom ved påmelding. Ønsker du å benytte an-
dre boalternativ enn kongresshotellet, må dette bestilles
privat.

Kontaktinformasjon
Leder HK11: Monica Hoff Gaustad, monica-
hoff.gaustad@trondheim.kommune.no Tlf.: 909 73 823.

REISEMULIGHETER – DET ER ENKELT Å KOMME
TIL TRONDHEIM!
• Tog fra nord, sør eller øst
• Buss fra alle retninger
• Hurtigbåt fra Fosen og Kristiansund
• Hurtigruta anløper Trondheim hver dag
• Fly fra 17 destinasjoner i Norge. Flybussen tar kun
en halv time fra Værnes til Trondheim sentrum.

Reise bestilles av den enkelte. Bestiller du tidlig, kan
både NSB, hurtigruta, SAS og Norwegian tilby rimelige
billetter.

KORT OMDEBATTFORUM
I år arrangeres ikke Generalforsamling, men nyskapning-
en faglig debattforum (jfr. vedtak på GF 2010). Debattfo-
rum har ikke de formelle rammene som GF setter - her
ønsker vi aktive helsesøstre som vil debattere aktuelle sa-
ker for helsesøstre og bidra til å forme fremtidens helse-
søstertjeneste! Her vil du ha anledning til å komme med
dine erfaringer og synspunkt i mindre grupper. Vi håper
på mange og aktive deltagere!

ABSTRACTS/ POSTER – PRESENTASJON
Vi inviterer helsesøstre fra hele landet, og våre skandina-
viske kolleger til å presentere posters (plakatpresentasjo-
ner) på helsesøsterkongressen.
Dette kan være presentasjon av prosjekt, forskning, rap-
porter osv.
For å bli vurdert som poster, sender du inn et abstract –
eller sammendrag – av det du vil presentere.
NB! Utvidet frist for innsending: 01.03. 2011

Retningslinjer for abstract/poster:
1. En egen komité vil vurdere innsendte abstracts, og vel-
ge 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, kommune/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. Det er bare medlemmer i LaH NSF, samt fra våre nor-
diske samarbeidsforeninger i NoSB som kan presentere
bidrag.
Ikke-medlemmer kan bare delta som samarbeidende
deltaker/forfatter

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

5. Posterstørrelse er 100 x 70 cm. Størrelsen må overhol-
des! Poster vil bli festet til vegg med festepasta. Det vil
ikke bli anledning til å ha bord eller annet utstyr ved
posterpresentasjonen

6. Utvalgte posters vil bli utstilt under hele kongressen.
Innsendere oppfordres til å være ved sine postere i alle
pauser, for spørsmål og kommentarer.

7. Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dek-
ke reise, opphold og evt. øvrige kostnader

KONGRESS 2011
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KORT OMNOENAV FOREDRAGSHOLDERNE

Anne-Karin Nygaard
Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Anne-Karin Nygård har embetseksamen i sykepleie. Hun har arbeidet ved Rikshospitalet
og i Helsetilsynet, og var i mange år fagsjef i NSF. Anne-Karin Nygård har også vært di-
rektør i N.K.S. Kløverinstitusjoner og rektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.
Siden 2007 har hun vært generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, N.K.S.

Marit Kirkevold
Sykepleier med doktorgrad fra Columbia University i New York. Professor i sykepleievi-
tenskap ved Universitetet i Oslo og Århus Universitet (bistilling). Forskning særlig med
fokus på livsendringer knyttet til kronisk sykdom og aldring. Opptatt av sykepleierens
helsefremmende oppgave. Har publisert en rekke artikler og bøker innen sykepleie, bl.a.
Sykepleieteorier, Vitenskap for praksis og Geriatrisk sykepleie (redaktør).

IngvardWilhelmsen
Professor Institutt for indremedisin, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Cand. med. fra Universitetet i Bergen 1976. Spesialist i indremedisin (1986), fordøyelses-
sykdommer (1987) og psykiatri (1995). Har vært ansatt ved Institutt for indremedisin,
avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, fra 1996, fra 2002 som professor I. Medlem av
Academy of Cognitive Therapy. Har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypo-
kondere.

Knut Inge Klepp
Divisjonsdirektør Folkehelse, Helsedirektoratet
Professor i ernæringsvitenskap.
Har skrevet en rekke forskningsartikler og bøker om kosthold, ernærings- og livsstils-
spørsmål.
Medredaktør for boken ”Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid”.

SteinarWestin
Dr.med og professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, samt
deltids fastlege ved Mathesongården legesenter. Han har drevet forskning innen områ-
dene medisinsk utdanning, allmennmedisin, trygdemedisin, særlig i relasjon til arbeidsli-
vet, og sosiale ulikheter i helse. Fra 2005 leder av Helsedirektoratets Ekspertgruppe – sosi-
ale ulikheter i helse.



KONGRESS 2011

HELSESØSTRE – NR. 1-2011 47

Landsgruppen av helsesøstre
NSF ønsker å gi en ekstra på-
skjønnelse til medlemmer som
har utmerket seg med godt, mål-
rettet faglig arbeid på vegne av
helsesøstre landet over.
Vi har to årlige priser; Årets hel-
sesøster og Gylne penn.
Vi ønsker langt flere forslag til
kandidater til disse prisene!

Vi har også opprettet æresmed-
lemskap, som er en utmerkelse
som skal henge ekstra høyt. Vi
forventer ikke årlige eller mange
forslag til denne prisen, men har
du en helsesøsterkollega som
oppfyller kriteriene, send inn et
godt begrunnet forslag.

Vi må bidra til å løfte frem kolle-
ger som gjør noe ekstra – slik
vokser vi alle!

Forslag med begrunnelse
sendes innen 1. mars
2011 til:
LaH v/Astrid Grydeland Ersvik
på e-post:
astrid.grydeland@bluezone.no
eller vanlig post: LaH NSF, Post-
boks 272-6501 Kristiansund N
Vedtak om Årets helsesøster, Gyl-
ne Penn og æresmedlemskap fat-
tes av LaH - styret og vinnere he-
dres på kongressen i Trondheim,
12.-14.april 2011

HYLL EN KOLLEGA!

ÅRETS
HELSESØSTER

2011
Har dere forslag til en helsesøster som:
• Har gjort en ekstra innsats for å synlig-
gjøre og markedsføre 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 Helse-
søstre NSF

DEN
GYLNE
PENN
2011

Har dere forslag
til en (eller flere)
helsesøster som:
• Har gjort seg
spesielt be-
merket ved å
publisere fag-
artikler, bøker
eller annet
skriftlig mate-
riale som har
bidratt til å
profilere hel-
sesøstre på en
positiv måte?

ÆRESMEDLEMSKAP
i Landsgruppen av helsesøstre NSF.

KRITERIER
(vedtatt i LaHs styre og fremlagt som
orientering på Generalforsamlingen i
2007).

Et æresmedlemsskap skal henge svært
høyt.
Æresmedlemsskap innvilges etter inn-
sendte forslag innen 05.03. hvert år, og
etter vurdering av en komite bestående
av 3 representanter fra LaH-styret, le-
der Sentralt fagforum og en repr. fra
fagpolitisk avdeling i NSF.

Personer som har gjort seg særlig for-
tjent til det, kan av LaHs styre utnev-
nes 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 sær-
skilt, positiv måte og/eller

• På en særskilt måte ha bidratt til
faggruppens virke i regional, nasjo-
nal, nordisk eller internasjonal
sammenheng.

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

• Kunstverk og diplom som tildeles i
forbindelse med utnev-
nelse/kongress

• Omtale av æresmedlemmet i fag-
blad og på LaHs nettsider
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BARN OG UNGES HELSE –
NORMALITET OG UTFORDRINGER 

NORDISK KONFERANSE FOR SYKEPLEIERE SOM JOBBER MED 
BARN OG UNGE 

HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA, OSLO 

22. – 23. SEPTEMBER 2011 
Torsdag 22.september  
0900-1000: Registrering, besøk hos utstillere.  Kaffe/te og frukt 

1000-1020: Åpning og offisielle hilsener 

1020-1120: Starten på livet – mulighetenes tid, foreleser ikke endelig avklart 

1120-1220: Biopsykososial tilnærming til sykdom, Trond Diseth, psykiater 

1220-1320: Lunsj, besøk hos utstillere 

1320-1420: Improving the effectiveness of services to families whose primary culture and 
language is not your own, Dr Cheryll Adams, D(Nurs), MSc, BSc(Hons), RN, RHV, Dip Man 
Independent Adviser, Health Visiting and Community Health Policy and Practice 

1420-1450: Pause, besøk hos utstillere 
 
1450-1620: Nytt og norsk 

1. Utvikling av barneprosedyrer i PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) 
– utfordringer og muligheter, Marit Solhaug, forlagsredaktør Akribe AS 

2. Adoptivfamilien – Veiviser og foreldrehefte, Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH 
NSF 

3. ”Hvis jeg ikke hadde vært med i gruppen hadde jeg hatt en klump inni meg”,
Hilde Egge, helsesøster/nestleder LaH NSF 

 
1620-1700: Patologiseringen av menneskelivet, Lars Fr. Svendsen, professor i filosofi, Universitet i 
Bergen 
 
1700: Fri til å besøke utstillere, se postere, svømme, gå tur, hvile….. 
1930: Samling før middag, kulturinnslag 
2000: Middag 
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Fredag 23.september 

0830-1000: Når omsorgen svikter – kan forskning om omsorgssvikt og tilknytning hjelpe oss?   
Kari Killen, forsker emeritus / sosionom / dr.philos. 
1000-1030: Pause, besøk hos utstillere, utsjekk 

1030-1300: Paralleller 
Parallell A Barnesykepleie, nyfødte/premature 
A1- 1030-1115: Prematurprosjektet UNN, Tromsø, Jorunn Tunby, barnesykepleier UiT 
A2 - 1115-1200: Tidlig hjemmeopphold (THO) erfaringer fra København, Elisabeth Mølgaard, 
sygeplejerske SD IBCLC Neonatalklinikken, Rikshospitalet København 
A3 - 1200-1245: Smerteuttrykk og smerteforståelse når barnet er svært mye for tidlig født, Inger 
Pauline Landsem, barnesykepleier, ICN MSc 
 
Parallell B Barnesykepleie, eldre barn/ungdom 
B1 - 1030-1115: Barn og unge med diabetes, foreleser ikke endelig avklart 
B2 - 1115-1200: Nurse- led Pediatric Sleep Clinic, Arna Skuladottir, Clinical nurse specialist, 
Landspitali University Hospital, Reykjavik 
B3 - 1200-1245: Smerter og smertebehandling hos eldre barn og ungdom, Anne Berit Krogh, 
høgskolelektor/cand.san Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Parallell C Helsestasjon/Spedbarnsvård 
C1 - 1030-1115: Fødselsdepresjoner og bruk av EPDS, Kari Glavin, helsesøster/ førsteamanuensis 
C2 - 1115-1145: Pappa på riktigt, Mats Berggren, Sverige 
C3 - 1145-1245: Hjembesøk; erfaringer fra Norge, Danmark, Sverige og Island  
Norge: Esther Hjælmhult, helsesøster/førsteamanuensis Høyskolen i Bergen 
Danmark: Susanne Hede, leder Fagligt Selskap for Sundhedsplejersker 
Sverige: Eva Gunnarsson, distriktsskøterska BVC/familjecentral 
Island: Stefania Arnardottir, Family nurse MSc,  
 
Parallell D Skolehelsetjeneste 
D1 - 1030-1100: FamilY – familieintervensjon ved sykelig overvekt hos barn, Åshild Skulstad –
Hansen, prosjektkoordinator og helsesøster  
D2 - 1100-1130: The 6H Cube, Coordinated strategy and action in health promotion for school 
health care, Island, Ragnheidur Erlendsdottir, Professional coordinator for school aged children 
D3 - 1130-1200: Sunhedssamtalen med skolebørn på Grønland, Klara Thorsen, koordinerende 
sundhedsplejerske 
D4 - 1200-1245: UngSinn – kunnskapsbase på nett for barn og unges psykiske helse,
Greta Jentoft, helsesøster/ enhetsleder forebyggende helsetjenester Tromsø kommune 
 
Parallell E Ledelse 
E1 - 1030-1100: How to use the electronic database in developing and strengthen the school 
health care service, Island, Margret Hedinsdottir, Program Manager for Nursing Database 
E2 - 1100-1145: Continuity and Quality of Pediatric and Child Health Care Nursing: The 
Importance of Naming Nursing, Kathy Mølstad, seniorrådgiver NSF og Ann Kristin Rotegård, 
forlagsredaktør Akribe 
E3 - 1145-1245: Familjers livssammanhang förändrar våra yrkesroller. Erfarenheter från 
familjecentraler, Vibeke Bing, folkhelsovetare 
Innlagt diskusjons-/spørsmålsrunde 15 minutter avslutningsvis 
 
1300-1400: Lunsj, besøk hos utstillere 
1400-1430: Avansert hjemmesykehus for barn – vi flytter sykehuset hjem! Vigdis Margrete 
Ziener, seksjonsleder barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus 
1430-1500: Barnekonvensjonen – barn og unges internasjonale lovverk, Marianne Hagen, Redd 
Barna, leder Forum for Barnekonvensjonen 
 

1500-1515: Avslutning og hjemreise 

Med forbehold om endringer i programmet. 
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PÅMELDING
skjer kun på internett via nettsiden www.sykepleierforbundet.no/nosb

Det vil bli åpnet for påmelding medio februar.

Påmeldingsfrist er 20. juni 2011
Du bestiller rom ved påmelding. Ønsker du å benytte andre boalternativ enn kongresshotellet, må dette
bestilles privat.

ABSTRACTS/ POSTER – PRESENTASJON
Vi inviterer skandinaviske kolleger til å presentere posters (plakatpresentasjoner) på konferansen.
Dette kan være presentasjon av prosjekt, forskning, rapporter osv.
For å bli vurdert som poster, sender du inn et abstract – eller sammendrag – av det du vil presentere.

Frist for innsending: 01. mai 2011

Retningslinjer for abstract/poster:
1. En egen komité 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, kommune/institusjon
• Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg. Skandinavisk eller engelsk språk
• Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små bokstaver. Linjeavstand enkel (1,0)
• Bidragene skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming og kort om hovedfunn/resultater

3. Det er bare medlemmer i våre nordiske samarbeidsforeninger i NoSB som kan presentere bidrag.
Ikke-medlemmer kan bare delta som samarbeidende deltaker/forfatter

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

5. Posterstørrelse er 100 x 70 cm.
Størrelsen må overholdes! Poster vil bli festet til vegg med festepasta. Det vil ikke bli anledning til å ha
bord eller annet utstyr ved posterpresentasjonen

6. Utvalgte posters vil bli utstilt under hele kongressen. De som får antatt postere oppfordres til å være
tilstede ved posteren i alle pauser

7. Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dekke reise, opphold og evt. øvrige kostnader.

NoSB (Nordisk samarbeid for Sykepleiere som jobber med Barn og unge) er en
sammenslutning av barne-sykepleiere, helsesøstre, distriktsskøterskor og sundhed-
splejersker i Danmark, Norge, Sverige, på Grønland, Island og Færøyene.
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LaHs fagstipend
• LaHs styre avsetter årlig en sum på kroner 20.000 til sti-
pend (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 tilde-
ling 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 beskri-
velse av prosjektet/aktiviteten, tidsplan og kostnadsover-
sikt.

• 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 til-
gjengelig 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:
Elektronisk som vedlegg på e-post til
astrid.grydeland@bluezone.no

eller post til
Landsgruppen av Helsesøstre NSF
Postboks 272, 6501 Kristiansund N

LANDSGRUPPEN AV
HELSESØSTRE NSF

Nytt tilbud fra Kreftforeningen – Sjiraffen Georg sitteplater
På helsesøsterkongressen i Svolvær fikk alle helsesøstre som besøkte Kreftforeningens stand

en prøve av sitteplaten, og mange lurte på om de var mulige å bestille.
Sitteplatene kan nå bestilles ved å kontakte Åse Mary Berg, e-post:

ase.mary.berg@kreftforeningen.no.
Husk å oppgi hvilket formål sitteplatene ønskes benyttet til.

Dere kan bestille fra 10–50 stk til hver helsestasjon/kommune.
Sitteplatene kan for eksempel brukes i forbindelse med prosjekter

eller tiltak der tema er fysisk aktivitet og eventuelt
overvekt rettet mot målgruppen barn.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver, avd. minoritets-
helse og rehab, Helsedirektoratet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det har lenge vært varslet ny retningslinje for veiing og
måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Beklage-
ligvis har lanseringen av denne tatt lengre tid enn bereg-
net.. Det siste året har vært hektisk for departement og
direktorat med forberedelser til ny Nasjonal helse og
omsorgplan og utarbeiding av ny lov, dette samt intern
omorganisering har medført at noen oppgaver har vært
satt på vent.
Vi håper nå på en snarlig lansering av Nasjonal faglig
retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

Utviklingen har gått i retning av en stadig økende fore-
komst av overvekt og fedme i befolkningen, også blant
barn og unge. En økende inaktivitet parallelt og endrede
kostvaner er en del av årsaksbildet.
Overvekt og fedme blant barn er et betydelig helsepro-
blem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psy-
kiske og fysiske funksjon og for sykelighet i voksen. For
å sikre god oppfølging av det enkelte barn og på sikt føl-
ge med utviklingen i barnepopulasjonen, anbefaler Hel-
sedirektoratet rutinemessige målinger av høyde, vekt og

hodeomkrets på gitte alderstrinn i det forebyggende hel-
searbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i
skolehelsetjenesten.
Mulighetene til å lykkes med å forebygge overvekt i vok-
sen alder antagelig er størst i barnealder.
Retningslinjene erstatter anbefalinger og program for
veiing og måling i Veileder til forskrift om kommunenes
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-
og skolehelsetjenesten (IS-1154). Anbefalte tidspunkt for
rutinemessige vekt- og lengde-/høydemålinger av barn
0- 4 år vil følge de anbefalte helsestasjonskonsultasjone-
ne. Nytt blir en anbefaling om veiing ved 7-10 dager.
Deretter ved 6 uker, 3, 5, 6, 8-10, 12, og 15-18 måneder,
2 og 4 år.
Anbefalte tidspunkt for vekt / høyde målinger (og bereg-
ning av KMI) av barn og unge i skolepliktig alder vil
være ved skolestart, 3. og 8. trinn.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning
og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge
vil bli lansert samtidig. Denne retningslinjen inneholder
mer bakgrunnsinformasjon og overvekt og fedme, års-
aksforhold og helseproblemer, samt forslag til helse-
fremmende og forebyggende tiltak.

NYE RETNINGSLINJER MED BETYDNING
FOR HELSESTASJONS- OG SKOLE-

HELSETJENESTEN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver, avd. minoritets-
helse og rehab, Helsedirektoratet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Revidert januar 2011.

Regjeringen bestemte 2009 at tilbud om samtale og fri-
villig underlivsundersøkelse skulle gis til jenter / kvinner
fra land hvor mer enn 30 % var berørt av problematik-

ken. Tilbudet ble gjennomført 2009/ 2010 i 5 bydeler i
Oslo samt Drammen og Lier. Helse og omsorgdeparte-
mentet sendte nytt rundskriv til alle landets kommuner
1.12.10 om at tilbudet videre skal gis i alle landets kom-
muner. Revidert veileder for tilbud om samtale og frivil-
lig underlivsundersøkelse vil i løpet av kort tid sendes
alle landets kommuner, og være tilgjengelig på Helsedi-
rektoratets hjemmeside.

REVIDERT VEILEDER FOREBYGGING AV KJØNNSLEMLESTELSE:

TILBUD OM SAMTALE OG FRIVILLIG
UNDERLIVSUNDERSØKELSE



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Bente Skillebæk Gjøtterud
bente.s.gjotterud@sfjbb.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdanning; videreutdanning som helse-
søster og Master i familieterapi og syste-
misk praksis. Arbeid; Familieterapeut i
helsestasjon og skolehelsetjenesten i San-
defjord kommune. For tiden i et vikariat
som familieterapeut på Familievernkonto-
ret i Søndre Vestfold.

Denne artikkelen er skrevet på
bakgrunn av en studie som ble
gjort i forbindelse med en mas-
teroppgave i familieterapi og
systemisk praksis på Diakon-
hjemmets høgskole 2008 -
2010. Målet med studien var å
belyse betydningen av helsesøs-
teres bevissthet knyttet til egen
praksis i forhold til å gjennomfø-
re samtaler med bruker, sam-
men med andre helsesøstre. Et-
ter å ha intervjuet 7 helsesøstre
ble det klart at helsesøster like
gjerne inviterer kollegaer med
annen faglig bakgrunn inn i sam-
talen. Dette førte til at problem-
stillingen lyder ”invitere med seg
en kollega” og ikke kun helse-
søstre. Dette gjorde innhenting
av materiale til masteroppgaven
enda mer spennende.

Jeg er selv helsesøster og har gjennom
mitt arbeid ulike erfaringer fra samta-
ler der jeg har invitert med meg en
kollega. Min personlige opplevelse er
at denne invitasjonen kan være godt
planlagt og forberedt, men den kan
også komme spontant og bli litt tilfel-
dig i en travel arbeidshverdag. Mange
helsesøstre benytter seg av samledelse
i samtaler, likevel er mitt inntrykk at
det er lite faglig fokus på det å være to
i en samtale. Jeg har aldri deltatt på
eller hørt om at dette har vært tema i
faglige sammenhenger i helsesøsters
kontekst. Når jeg har snakket med

kollegaer om tema, sier flere at dette
handler om skjønn i hvert enkelt til-
felle og at samledelse er mest vanlig i
samtaler som omtales som vanskelige.

Denne definisjonen dekker samled-
else som tema slik det er tenkt i den-
ne studien.
” Generelt kan man si at co-terapi refe-
rerer til situasjoner der to eller flere te-
rapeuter opptrer samtidig overfor en
gitt klient eller gruppe av klienter, og
hvor begge er ansvarlig for behandling-
en på lik linje” (artikkel, Wormnes,
1983).

På bakgrunn av egne erfaringer og
tanker rundt helsesøsters bevissthet
knyttet til egen praksisutøvelse, øn-
sket jeg å se nærmere på to hovedte-
maer i studien:
• Hvordan kan helsesøster benytte
samledelse som metode og verktøy i
møte med bruker?

• Betydningen av helsesøsters bevisst-
het knyttet til egen praksisutøvelse.

Oppgaven i sin helhet kan leses på
Diakonhjemmets hjemmeside og på

nettsiden til LaH, sykepleierforbun-
det. I denne artikkelen legges det
mest vekt på det som kom frem i ma-
terialet / funnene. Dette gjøres på
bakgrunn av tilbakemeldinger jeg har
fått i forhold til hva som er mest
interessant for helsesøstre, etter at
masteroppgaven er lagt frem for ulike
helsesøstergrupper.

Tanken bak studien er at den kan bi-
dra til at kunnskap som er basert på
helsesøsters erfaringer, kan bli mer
synlig og eksplisitt. Kunnskapen som
utvikles gjennom en slik studie kan gi
grunnlag for at helsesøstre kan se på
sin praksis i forhold til samledelse ut
fra nye perspektiver. Det kan føre til
at valgene som blir tatt, blir tatt på et
bredere grunnlag av innsikt og forstå-
else. Dette vil avhenge av hvordan
funnene presenteres og hva som gjø-
res av arbeid for å implementere den
nye kunnskapen i praksisfeltet (Kirke-
vold, 1997).

Denne studien bygger på en kvalitativ
intervjuundersøkelse med et postmo-
dernistisk og sosialkonstruksjonistisk
utgangspunkt. Postmodernistiske per-
spektiver fremhever hvordan infor-
mantene fremstiller sine egne erfa-
ringer og taler for at kunnskap er
intersubjektiv. I dette ligger det at
kunnskap skapes mellom mennesker.
Jeg har vært opptatt av å forstå hvor-
dan informantene konstruerer sin
virkelighet i forhold til valgt pro-
blemstilling. Dette har betydning for
hvordan jeg henvender meg til infor-
mantene og hvordan jeg innhenter og
tolker dataene. Det spiller også inn på
valget av teori og for hvordan jeg for-
står og anvender den valgte teorien.
Ut i fra denne måten å betrakte forsk-
ning på, fremheves forskningskunn-
skap som et resultat av relasjonen
mellom forsker og informant (Tha-
gaard, 2006).
Forskningen bygger på kvalitative
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LAHs STIPENDVINNER 2010

”NÅR HELSESØSTER INVITERER MED SEG EN
KOLLEGA INN I DEN VANSKELIGE SAMTALEN”

HELSESØSTERS BEVISSTHET KNYTTET TIL PRAKSIS I FORHOLD
TIL SAMLEDELSE

Bente Skillebæk Gjøtterud



intervjuer med 7 helsesøstre fra 4 hel-
sestasjoner i 3 kommuner. Helsesøs-
trene hadde kunnskap og erfaring i
forhold til problemstillingen. De er
mellom 35 og 55 år og har 8–12 års
praksis som helsesøster. Det ble
gjennomført ett fokusgruppeintervju
med 4 helsesøstre og en observatør,
og 2 individuelle intervjuer med hel-
sesøstre en til en. Jeg har benyttet fe-
nomenologisk analyse. Funnene defi-
neres inn i de 5 følgende kategorier.

1. Helsesøstres begrunnelse for å invi-
tere med seg en kollega inn i sam-
talen.

2. Helsesøstres opplevelse av utfor-
dringer og bevissthet i forhold til
samledelse.

3. Suksesskriterier for at samtalen
skal oppleves som god.

4. Grunnleggende forutsetninger som
bør være tilstede i det faglige miljø-
et.

5. Helsesøstres bevissthet knyttet til
egen praksis.

I den sosialkonstruksjonistiske tilnær-
mingen til forskning og forsknings-
kunnskap har de mellommenneskeli-
ge forholdene i forskningsprosessen
betydning for forskningsresultatet.
Studiens validitet bedømmes ut i fra
informantenes troverdighet og inter-
vjuets kvalitet.
En forsker skal intervjue det antall
personer som er nødvendig i forhold
til hva en ønsker å vite noe om. Hvor
mange informanter skal til for å få et
troverdig resultat? Hvor mange kate-
gorier var det mulig å håndtere
innenfor rammene i denne master-
oppgaven. Mine 7 informanter har
gitt meg sine svar på mine spørsmål
ut i fra hva de har erfaring med og
hvordan de tenker. Dette gir en peke-
pinn, men kan på ingen måte genera-
lisere kunnskap om helsesøstre. Det
betyr at denne studien ikke gir svar
på hvordan det tenkes i alle helsesøs-
termiljøer.

Det er tatt utgangspunkt i systemteori
og systemisk tilnærming. Det syste-
miske perspektivet i oppgaven er
ment som et bidrag til utvidet syn på
betydningen av dialog og samarbeid
med bruker. Studien er forankret i te-
ori om veiledning, samledelse / co-te-

rapi, systemisk tilnærming, reflekte-
rende samtaler, og teori om dialog,
samarbeid og filosofisk holdning i
møte med bruker (se litteraturlisten).

I det følgende presenteres det mest ve-
sentlige fra mine funn med utgangs-
punkt i de 5 kategoriene.

1. Helsesøstres begrunnelse for å in-
vitere med seg en kollega inn i sam-
talen.
I problemstillingen er ”den vanskelige
samtalen” brukt som om det skulle
være allment kjent hva som ligger i
uttrykket. Responsen viser at dette er
et uttrykk som informantene kjente
igjen fra sitt eget praksissted og som
de fleste av informantene ofte benyt-
tet.
Den vanskelige samtalen blir, av hel-
sesøstrene i studien, brukt som beteg-
nelse på samtaler der helsesøster for
eksempel skal snakke med bruker om
noe som er svært belastende for bru-
ker og/eller brukers familie, eller der-
som helsesøster ser andre grunner til
å hente inn en kollega. Slik ble det
sagt av en av informantene:

Informant
”Det behøver ikke bare å være te-
matikken som er vanskelig. Det kan
også være at du har kjørt deg litt
fast med en familie og ikke kommer
videre. Det behøver ikke å være et
skummelt tema, men at du er litt
forsynt og trenger nye impulser og
litt nye måter å formulere ting på.
Og da kan det være godt å være
flere”.

Det som går igjen i informantenes
svar er uttalelser som ”det er godt å
være to” eller ”det er en sikkerhet å
være to”. Det at helsesøster kan dele
ansvaret for gjennomføring av samta-
len og eventuelt planlegging av videre
arbeid med sin kollega, oppleves som
en trygghet og som en faglig forsterk-
ning. Helsesøstrene sier at de ofte
henter inn fagpersoner med annen
kompetanse enn de selv har. Dette be-
grunnes med at de ønsker å sikre bru-
ker det beste tilbudet.

Informanten mener at det å være
sammen i samtalen også kan være en
god ting for brukerne, fordi det øker
tilgjengeligheten til helsesøstertjenes-

ten. Brukerne er ikke spurt om deres
opplevelse i denne studien, men slik
de spurte helsesøstrene ser det, vil det
være en fordel om brukerne hadde
flere fagfolk innenfor helsesøstersyste-
met å henvende seg til som kjenner
deres sak og situasjon. De mener at
dette vil gi brukerne flere å spille på
og dermed et mer fleksibelt tilbud.

Tre av informantene så på samledelse
i samtaler som et verktøy som kunne
bidra til å hindre at helsesøstere ble
utslitt og utbrent. Det å trygge og
støtte hverandre, dele på ansvaret i
samtalen og støtte hverandre faglig og
mentalt er med på at de kan avlaste
hverandre i en travel hverdag med
mange vanskelige samtaler, mye an-
svar og mye belastning i perioder.

I helsestasjonsarbeid hender det ofte
at helsesøster henter inn en annen
helsesøster uten at dette er planlagt
på forhånd eller en bevisst arbeids-
form. Helsesøstre bruker hverandre
ad hoc i forhold til å konsultere med
hverandre i faglige spørsmål, for ek-
sempel om navlen til en nyfødt baby
eller et barns utslett. Fokusgruppein-
tervjuet bidro til bevissthet knyttet til
dette. Noen av informantene ble over-
rasket over egen praksis i forhold til å
hente inn andre helsesøstres kompe-
tanse på ulike områder. De sa at de
samarbeidet med andre mye oftere
enn de egentlig tenkte at de gjorde
det.

Fem av informantene hadde videreut-
danning innenfor psykisk helse. En
informant hadde videreutdanning i
veiledningspedagogikk. Til tross for at
de spurte har mer enn gjennomsnitt-
lig kompetanse på og erfaring med
kommunikasjon, sier de at de ønsker
seg mer kompetanse på kommunika-
sjon. I de vanskelige samtalene hen-
der det at ”de opplever å komme til-
kort” eller de opplever at de mangler
kompetanse på noen områder. Det
kom frem at dette også lå bak når hel-
sesøstre henter inn en kollega med
mer eller annen kompetanse enn dem
selv. Betyr dette at helsesøstre under-
kjenner sin egen kompetanse eller
bør vi se på dette slik en av informan-
tene sa det:
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Informant
”Jeg har invitert med meg en kolle-
ga i saker hvor jeg føler at jeg står
litt fast. Der jeg trenger litt nye øyne
til å se på saken. Kanskje en som
besitter en litt annen kompetanse
enn meg. Da hender det jeg har
bedt om hjelp”.

Alle informantene benyttet seg mer
eller mindre av å være sammen i sam-
taler. Dette ble som tidligere nevnt,
omtalt som en kjent arbeidsform. Li-
kevel var det kun en av syv informan-
ter som mente ”kanskje å ha hørt litt
om tema under utdanningen”. Ellers
var det ingen som hadde lest teori el-
ler gjort noe for å lære mer om sam-
ledelse. To av informantene sa det
slik; ”Det går egentlig mye på skjønn
og magefølelse hos den enkelte helsesøs-
ter”.

En informant hadde gjort seg tanker
om at det var sprik mellom liv og
lære.

Informant
”Faktisk har jeg tenkt så mye på
dette tema etter at jeg fikk brevet at
jeg mener det bør inn i helsesøster-
utdanningen. Der hørte vi ikke noe
om dette. Veldig rart egentlig så ofte
som det gjøres her ute i arbeidslivet.
Vi er jo egentlig ikke skolert for det
vi gjør her”.

2. Helsesøstres opplevelse av utfor-
dringer og bevissthet i forhold til
samledelse.
Hvem skal jobbe sammen?, Hvordan
jobber de sammen?, Har det bare blitt
sånn, eller er dette et resultat av be-
visst valg i praksis? Kan alle jobbe
sammen med alle? Dette er relevante
spørsmål som helsesøstrene kommer
inn på i studien.

Utfordringene blir tydelige dersom
helsesøster og hennes kollega er vel-
dig ulike i verdier og holdninger, har
ulik tilnærming og fremtoning i mø-
tet, eller bruker metoder som ikke er
kjent for begge. Dette har alle infor-
mantene kjent på.

Informant
”Det kan bli veldig utfordrende å
jobbe sammen hvis man har for-

skjellig ydmykhet og er forskjellige i
formen”.

En annen informant så det på denne
måten:

Informant
”Utfordringen blir hvis de to ikke er
samkjørte eller hvis de to har for-
skjellige metoder. Hvis den ene da i
tillegg mister litt tråden og lar seg
rive med da blir det en annen sam-
tale enn det som var tenkt. Noen er
jo mer forsiktige og føler seg frem,
mens andre er mer autoritære i må-
ten å snakke med brukerne på.
Noen ganger funker det og andre
ganger funker det ikke”.

Det kommer frem i intervjuene at
helsesøstre kan sees på som individu-
alister og ofte kan ha sine egne meto-
der. Ikke alle er interessert i å ”bli sett
i korta”, blir det sagt. Noen av infor-
mantene har erfaring med at det kan
være ubehagelig å ” vise seg frem ” for
andre fagfolk.

Forberedelser er avgjørende når to
skal jobbe sammen i en samtale. Der-
som det legges innsats i forbere-
delsene, kan man unngå de største ut-
fordringene. Det å avklare roller, avta-
le hvem som skal si hva, og hvem som
skal lede samtalen nevnes som viktige
faktorer for å lykkes med samledelse.
Informantene er opptatt av at dette
må være avklart på forhånd for at det
ikke skal bli rot og usikkert for helse-
søster, kollegaen og brukeren. En god
samtale, sier helsesøstrene defineres
etter tilbakemeldinger fra brukeren.
Hvis bruker er fornøyd, er helsesøs-
trene fornøyde. Dette sjekkes ut ved
at de spør bruker på slutten av samta-
len eller i neste samtale ”hvordan de
har opplevd samtalen”. Eller de ser på
kroppsspråk og ansiktsuttrykk, sier en
helsesøster.

Andre utfordringer som kommer
frem i materialet er hvis de to som
skal ha ansvaret for samtalen ikke
kjenner hverandre godt. Utfordringer
og trygghet står i sammenheng. Der-
som utfordringene blir store går dette
utover helsesøsters trygghet i samta-
len. Noe som igjen påvirker brukerne.

To av informantene synes det var ut-
fordrende dersom de to som skulle ha

samtalen sammen hadde ulik bak-
grunn og dette medfører ”gap i kom-
petanse” dersom de to ikke er trygge på
hverandre. De mente at dersom to
som ikke var trygge på hverandre
skulle samarbeide om en samtale var
det en forutsetning at de to hadde lik
utdanning og kompetanse. Hvis ikke
kan det blir splid og konkurranse
mellom de to i møtet, mente de. Det-
te vil merkes av brukerne. Dette blir
helt annerledes, sa de, hvis det var
stor grad av trygghet mellom de to.
Eller at de selv bevisst valgte å hente
inn en kollega med annen kompetan-
se enn de selv har.

Informant
”Spesielt hvis du ikke kjenner den
andre så godt, eller at du kjenner
forskjell i styrke. Kall det det. Hvis
du for eksempel kjenner at den an-
dre er mye flinkere til kommunika-
sjon, spørsmålstilling og lignende
enn deg selv. Da blir det å være to
en personlig utfordring. En føler seg
lite mestrende”.

Informantene trekker frem at de på-
virkes positivt av å invitere med seg
en kollega inn i en samtale. De forbe-
reder seg bedre og er mer skjerpet i
samtalen, sier de. Dette kan være en
god måte å lære på. Ved å oppleve en
annens måte å stille spørsmål på og
en annens tilnærming til temaer, kan
helsesøstre utvikle sin kommunika-
sjonskunnskap. ”Det kan fungere som
selvutvikling dersom man er åpen for
nye ting og ikke hemmet av egen faglig-
het”. Hvis man tør å vise sine svakhe-
ter og tør å stole på at den andre har
kontroll. Faglig veiledning er et verk-
tøy for å fremme refleksjon over
praksis, sier helsesøstrene i studien.

Helsesøsters erfaring har også betyd-
ning for hvordan hun velger å jobbe,
sier to av informantene. Det kommer
frem i materialet at helsesøstre tror at
det er slik at helsesøstre med lang er-
faring kanskje er de som gjør minst
for å sette seg inn i nye arbeidsmåter.
Hvis det er tilfelle slik et par av infor-
mantene tenker, er det usikkerheten
med å vise frem sitt arbeid som kan
ligge bak at noen helsesøstre ikke be-
nytter seg av den muligheten det lig-
ger i å jobbe sammen. Jeg har blitt
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opptatt av hvordan informantene
snakket om samspillet helsesøstre i
mellom. Jeg har tillatt meg å undre
litt underveis i arbeidet og blitt nys-
gjerrig på om det kan være snev av
jantelov i dette med å ikke tørre å vise
seg frem? Kan det handle om at noen
tror de kan bli oppfattet som lite fag-
lig dyktige dersom de henter inn an-
nen kompetanse i samtalen? Opplever
noen helsesøstre at de er utrygge og
usikre i vanskelige samtaler? Og at de
ikke burde vært det? Hvordan er det
å innrømme feil eller vise seg usikker
i helsesøstergruppa? Er dette spørs-
mål som man kan reflektere over? Jeg
lar det stå åpent.

3. Suksesskriterier for at samtalen
skal oppleves som god.
Det kommer frem at relasjonen
mellom helsesøster og hennes kollega
i samtalen er avgjørende for samta-
lens kvalitet. Det er også av stor be-
tydning for praksis at helsesøster har
kunnskap om samledelse og kunn-
skap om betydningen av bevissthet
knyttet til praksis. Deres tilnærming i
møte med brukeren bør være aner-
kjennende og formidle interesse for
brukeren.

Forberedelse, respekt og åpenhet,
samt god tilbakemelding fra bruker
må være tilstede dersom en samtale
skal kunne kalles god. Både helsesøs-
ter og bruker bør ha opplevelsen av
dette. Brukerne er ikke spurt i denne
studien, men helsesøsters oppmerk-
somhet knyttet til dette øker bevisst-
heten knyttet til brukers opplevelse av
samtalen. Forberedelse, respekt og
god kjennskap til hverandres faglighet
øker mulighetene for at det blir en
god samtale.

Flere av informantene er inne på at
den faglige verdibegrunnelse for den
praksis som utøves vil sikre opple-
velsen av en god samtale. Helsesøster
og hennes kollega bør ha noe grunn-
leggende felles i sin måte å møte bru-
keren på. Og de bør begge være klar
over hvorfor de møter sammen i sam-
talen.

Informantene var klare på at det å
møte sammen i samtaler kan opple-
ves som vanskelig. De mente at bru-

keren også kunne reagere negativ på
dette. Dette er grunnen til at de fleste
sa at de tenker godt gjennom hvorfor
de skal være to. Hva er hensikten med
å være to? Hva vil bli annerledes hvis
vi er to? Mye kan forberedes slik at
opplevelse av makt og underdanighet
reduseres. Bevissthet i forhold til utø-
velse av egen praksis er avgjørende.

4. Grunnleggende forutsetninger
som bør være tilstede i det faglige
miljøet.
Slik det kommer frem i studien, er
helsesøstre avhengige av anerkjen-
nelse blant kollegaer og forankring i
ledelsen når de skal implementere en
metode i sitt arbeid. Informantene
sier at de er bevisste på å benytte seg
av metoder som er anerkjente i fag-
miljøet.
De er enige om at det å jobbe sam-
men, kan være en god metode der-
som den brukes i rett sammenheng
og på en bevisst måte. Men ikke alle
ser slik på det.

Informant
”Jeg tenker slik at det kan være et
tegn på utrygghet dersom du ikke
tør å ha med deg en annen i møtet.
Det vil jeg tenke er en svakhet”.

Svakhet? Spennende vinkling når det
gjelder å hente inn andres kompetan-
se. Innspill fra en annen informant
gikk på at helsesøsters selvfølelse og
egen faglighet kunne settes i tvil hvis
man, i fagmiljøer som sjelden benyt-
ter denne metoden, spurte om ”hjelp”
i en samtale. Dette kunne ifølge infor-
manten, sees på som at helsesøster
ikke kunne klare seg selv:

Informant
”Noen kan tenke at man gir uttrykk
for at man ikke takler vanskelige
samtaler.
Å klarer du ikke det du da? Så blir
det et nederlag i stedet for at det
kan være en ressurs og en kvalitets-
sikring. Dette kan jeg tenke meg
kan være grunn til at det er forskjell
på praksisen vår”.

Informantene sier noe om at samle-
delse må anerkjennes fra ledelsen slik
at det avses ressurser til å kunne job-
be sammen i vanskelige saker. Når de
nevner anerkjennelse av leder, er 4 av

informantene inne på betydningen av
faglig veiledning på sitt arbeid. Det er
ulik praksis i de ulike kommunene.
De sier at faglig veiledning er nødven-
dig for at de skal få øke sin kompe-
tanse og tørre å bli tydeligere eller øve
på ting de føler seg mindre gode på.
Det krever mer ressurser, men det kan
taes igjen på at de kanskje kan halvere
innsatsen i tidsbruk over en periode,
mener to av informantene.

Det kan se ut som helsesøstrene som
er tilknyttet familiesentre har økt
bruk av samledelse. Bakgrunnen for
dette er at de jobber tettere sammen
og er tilgjengelige for hverandre, sier
helsesøstrene. Det er enklere å hente
inn en samleder i en samtale, både
planlagt og ad – hoch. Det kommer
også frem at tilgangen på faglig vei-
ledning er større på et familiesenter.
Informantene er opptatt av at dersom
de oftere skulle benytte seg av å være
sammen i samtalen, måtte dette være
forankret i ledelsen og være en del av
deres arbeidsplaner. Dette handler om
ressursbruk i etaten. Men også om en
anerkjennelse av metoden. Det var litt
ulik oppfatning av hvilken rolle le-
delsen spiller i dette. En av informan-
tene sa det slik;

Informant
”Jeg tenker det bør tas opp litt høy-
ere opp jeg.. at det bør forankres i
vår tjeneste. At vi kan snakke om
det som en arbeidsform som vi har
bevisst forhold til. At ledelsen aner-
kjenner det som en metode”.

5. Helsesøstres bevissthet knyttet til
egen praksis.
Informantene er opptatt av at fokus
på et fagområde øker deres bevissthet
knyttet til egen praksisutøvelse på det
området. En av informantene sa;

Informant
”Jeg vet at den bevissthet jeg har
hatt på dette tema i det siste, har
påvirket meg i min praksis. Jo mer
jeg er opptatt av kvalitet på samta-
len, jo mer bevisst er jeg på om eller
hvorfor vi skal være to i samtalen.
Jeg har blitt opptatt av hvordan vi
gjør dette? Jeg mener at dette er det
betimelig å ha fokus på. Her er det
mye ulik praksis”.
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Helsesøster forventes å være faglig
oppdatert og ha kunnskap på svært
mange felt. Det kom frem i studien at
tre av helsesøstrene kunne tenke seg
få mulighet til ”å spesialisere seg
innenfor noen områder”. De mente at
de da ville få spisskompetanse. Det
kan ofte bli til at vi ”vet lite om mye”
sa en av informantene, ”og det er ikke
alltid så greit”.

Det kan se ut som det kan handle om
en kultur på den enkelte helsestasjon,
men det er flere av informantene som
er inne på manglende åpenhet i mil-
jøet der de jobber. Ved en helsestasjon
tenkes det positivt om å hente inn en
annens kompetanse. Alle kan ikke få
til alt alene, er innstillingen her. In-
formanten sier:

Informant
”Jeg tror det tvert i mot handler om
helsesøsters trygghet dersom hun tar
med seg noen i samtalen jeg. Ikke
hennes utrygghet. Jeg tenker at man
er litt tøff jeg… hvis man spør om å
få med seg noen eller henter inn en
annens kompetanse. Det er faktisk
en styrke å vise at vi ikke kan få til
alt alene”.

Helsesøstrene foreslår at teori om
samledelse som metode, innføres i
pensum på helsesøsterstudiet for å
øke helsesøstres kunnskap om kom-
munikasjon og dermed deres verktøy-
kasse.

Sammendrag/avslutning
Denne studien viser at samledelse kan
være en fruktbar arbeidsform for hel-
sesøstre i deres arbeid. Det avgjørende
er at bakgrunnen for deres faglige
valg er reflektert og at helsesøster og
hennes kollega vet hva som ligger bak
deres valg om å være sammen i sam-
talen. Fordi det er store utfordringer
forbundet med å jobbe sammen i en
samtale, er en grundig forberedelse i
forkant av samarbeidet og et bevisst
forhold til metoden på flere nivåer
avgjørende for resultatet. Bevissthet
knyttet til helsesøsters valgte posisjon
i samtalen kan være avgjørende for
utfallet av samtalen. I tillegg er kom-
petanse og relasjonen mellom samle-
derne av stor betydning for et godt
resultat.

En spennende observasjon som ble
gjort under arbeidet med studien, er
at informantene sier noe om at de i
tiden etter at de fikk invitasjonen om
å delta i prosjektet har økt sin bevisst-
het i forhold til det å ha med seg en
kollega i samtalene. Noen har vært
sammen med noen i samtalen oftere,
andre har tenkt at de bør gjøre det of-
tere, mens andre igjen opplever at de
reflekterer mer rundt praksis på dette
og andre områder. Felles for dem er
at de tenker seg mer om før de går
inn i samtalene og at de har blitt mer
bevisste på betydningen av å få faglig
veiledning.

Helsesøstre ser ut til å være avhengige
av anerkjennelse blant kollegaer og
forankring i ledelsen når de skal im-
plementere en metode i sitt arbeid.
Det foreslåes av informantene at teori
om samledelse som metode innføres i
pensum på helsesøsterstudiet for å
øke helsesøstres kunnskap om kom-
munikasjon og dermed deres verktøy-
kasse.

Det kommer frem at refleksjon over
egen praksis er sett på som nødvendig
for utvikling av faglig kompetanse og
for å utvide helsesøsters eget reporto-
ar. Helsesøstrene er enige om at en
god måte å bli mer bevisst på, er at de
får veiledning på egen praksis. Det
kommer frem at tilbudet om veiled-
ning er ulikt i de kommunene infor-
mantene jobber i.
Hva kan dette handle om?

Når en forsker på et tema og får frem
kunnskap om noe som interesserer
en, kommer det som kjent frem
mange nye spørsmål. Jeg avslutter
med denne kommentaren.
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Samiske ordtak
med norsk oversettelse og forklaringer
av Harald Gaski

”Hvordan kan en fremmed vite
hva ekornet spiser?”
Et annet menneske kan ikke vite
hva jeg tenker. Ble brukt av sa-
mer til å kommentere nord-
menns manglende forståelse av
samenes livsform og væremåte.

”Ingen blir født med øks i
handa.”
Alle må få prøve og feile.
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I denne artikkelen vil vi beskrive
viktige forhold helsepersonell
bør være oppmerksom på i
møte med mødre som har spi-
seforstyrrelser. Grunnlaget for
artikkelen er flere års erfaring
med mødre innlagt på Modum
Bad (MB), samt relevante arti-
kler. Ytterligere informasjon om
Modum Bad finnes på hjemme-
siden. (www.Modum-Bad.no)
MB har fått midler fra ExtraStif-
telsen Helse og Rehabilitering til
et prosjekt for å utvikle et
undervisnings- og samtalepro-
gram for helsepersonell med fo-
kus på mødre med spisforstyr-
relser. Programmet er ment
som hjelp til helsepersonell for
å øke mødrenes bevissthet og
styrke og støtte deres kompe-
tanse i morsrollen.

Forekomsten av de ulike spiseforstyr-
relsene varierer noe i ulike studier,
men fordeler seg omtrent slik blant
kvinner i alderen 18-50 år: Anoreksi
0,5 %, Bulimi 1,5 % og Uspesifisert
spiseforstyrrelse 3 %.

Anorexia nervosa (AN):
Lav kroppsvekt i forhold til høyde,
BMI (KMI)17,5 eller lavere
(BMI/KMI: Vekt delt på høyde i me-
ter i 2. potens). Intens frykt for vekt-
oppgang. Selvvurderingen urimelig
påvirket av kroppsvekt og kropps-
form eller benekter alvoret i den nå-
værende lave kroppsvekt. Amenorrhè,
dvs. fravær av minst tre påfølgende
menstruasjonssykluser.

Bulimia nervosa (BN):
Gjentatte episoder med overspising
og overdreven opptatthet av kontroll
over kroppsvekt. Overspising etterføl-
ges av gjentatt uhensiktsmessig kom-
pensatorisk atferd som skal hindre
vektøkning, slik som selvfremkalte
brekninger, misbruk av avføringsmid-
ler, diuretika, klyster eller andre mid-
ler, faste eller overdreven fysisk akti-
vitet. Selvvurderingen er sterkt preget
av kroppsform og vekt.

Uspesifisert spiseforstyrrelse
(EDNOS):
Lidelser som ligner AN og BN, men
som ikke oppfyller alle kravene til dis-
se diagnosene. Pasienter med tvangs-
spisingslidelse kommer inn i denne
kategorien.

Spiseproblem eller spisforstyr-
relser?
Det er viktig å skille mellom spisepro-
blemer og spiseforstyrrelser. Personer
som sliter med spiseforstyrrelser, har
en betydelig nedsatt funksjonsevne i
hverdagen som følge av symptomene.
De kan periodevis være i alvorlig so-
matisk fare. Spiseproblemer på ulike

måter er det flere som har, uten at det
påvirker hverdagen i samme betydeli-
ge grad og medfører ikke samme so-
matiske risiko. Symptomene på spise-
forstyrrelser er primært en måte å re-
gulere vekt og kroppen på og dermed
også angsten for vektøkning. Bak
denne overopptattheten av kropp og
vekt, er det for de fleste følelsesmessi-
ge vansker knyttet opp til lav selvfø-
lelse, og vansker særlig i forhold til
skam og skyld. Ved å fokusere på
kropp og vekt vil symptomene fun-
gere som en måte å regulere og/eller
hemme følelsene. De som har spise-
forstyrrelser mangler ofte ord på å
beskrive egne opplevelser, tanker, be-
hov og følelser og kan trenge hjelp til
det.

Hvor mange mødre har spisefor-
styrrelser?
Det finnes ikke eksakte tall for hvor
mange mødre som strever med spise-
forstyrrelser.
Ved Avd. for spiseforstyrrelser på MB
er ca. 1/3 av pasientene mødre, dvs.
ca. 20 pr. år. De aller fleste av dem har
hatt spiseforstyrrelser siden barne- og
ungdomsårene, det vil med andre ord
si at de hadde spiseforstyrrelser også
før og etter at de fødte barn. Mødre
som strever med spiseforstyrrelser
fanges i liten grad opp av helsevese-
net, problemet er mest sannsynlig
større enn det tallene viser (1). En år-
sak til at de ikke fanges opp kan være
at de som strever med spiseforstyr-
relser i voksen alder, bærer med seg
en stor skam over lidelsen og derfor
ikke informerer om symptomene.
Mødre med spiseforstyrrelser føler
seg ofte ensomme, mange av dem tror
at de er de eneste som fortsatt har
spiseforstyrrelser i voksen alder.
Mange opplever lettelse over å høre at
det finnes andre voksne og mødre
som har lignende symptomer.
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Helsesøsters rolle
Helsesøster har en sentral rolle i for-
hold til å observere og veilede mor i
forhold til samspillet med barn. Vi-
dere er en sentral rolle i helsesøsters
oppgave å følge barnets fysiske og
psykiske utvikling. Disse områdene er
sentrale i møte med mødre som har
spiseforstyrrelser. Helsesøster er ofte
den første som får innblikk i proble-
mene disse mødrene strever med. Ut-
fordringen helsepersonell står overfor
i møte med dem er ofte tausheten og
hemmeligholdelse som omgir li-
delsen. Helsepersonell kan ha en intu-
itiv opplevelse av at noe ikke stem-
mer, men er usikre på hvordan for-
holde seg. De aller fleste mødre vil
oppleve det som en lettelse dersom
deres fortvilelse og usikkerhet blir sett
og tatt på alvor. Forteller mor at hun
har spiseforstyrrelser er dette en stor
tillitserklæring.

Mulige vansker mødre med
spiseforstyrrelser kan streve
med
Symptomer på spiseforstyrrelser
Postpartum perioden er en risikoperi-
ode for kvinner med spiseforstyr-
relser. I svangerskapet vil symptomer
på spiseforstyrrelser for de aller fleste
reduseres, men for enkelte kan symp-
tomene være uendret eller forverret.
Etter fødsel er det for mange av mø-
drene fare for residiv av symptomer.
For noen blir symptombildet som før
de ble gravide og for noen vil symp-
tomene øke ytterligere, mens andre
vil ha reduserte eller også være fri for
symptomer (2). Noen debuterer med
spiseforstyrrelser i forbindelse med
graviditet og fødsel. Grunner til økte
symptomer kan være flere. Når bar-
net er født er det ikke avhengig av
mors kropp på samme måte som
under graviditeten. Mors ansvar for å
ivareta egen helse av hensyn til barnet
kan oppleves som mindre, dette kan
føre til at fokuset på egen kropp får
større betydning og dermed også fa-
ren for økning av symptomer. Van-
sker med å opprettholde rutiner og
økt stress, samt et ønske om rask
vektnedgang kan bidra til økte symp-
tomer.

Psykiske symptomer
Foreldre er i behov at et nytt reperto-
ar av mestringskompetanse som stil-
ler andre krav til fungering enn før de
fikk barn. Mødre med spiseforstyr-
relser er mer disponert for stemnings-
forstyrrelser etter fødsel. En studie vi-
ser at 50 % av kvinnene med spisefor-
styrrelser rapporterte postpartum de-
presjon mot 10 % av øvrig popula-
sjon (3). Skyldfølelse og redsel for å
ha skadet fosteret kan være en grunn
for at de har økt tendens til postpar-
tum depresjon. Skam og skyldfølelse
øker ytterligere ved at de ikke klarer å
komme ut av problemene når de blir
mødre. Frykten for eventuelle skader
de kan ha påført fosteret og opple-
velsen av ikke å strekke til i foreldre-
rollen kan ytterligere forsterke skam-
og skyldfølelsen (4). Perfeksjonisme
og fastlåste tanke- og handlingsmøn-
ster er symptomer som ofte følger
med spiseforstyrrelser.

Morsrollen
Mødre med spiseforstyrrelser er opp-
tatt av å være gode foreldre, samtidig
er de bekymret over om symptomene
de har kan være til skade for barna.
Dette er bekymringer de fleste holder
for seg selv da de er redde for å bli av-
slørt. De som forteller om sin situa-
sjon er redde for å bli kritisert og for
innblanding fra hjelpeapparatet.
Hemmelighold medfører risiko for
avsløringer og det å leve i skjul skaper
stress og usikkerhet, som kan føre til
isolasjon og ensomhet. Å bli mor er
for mange forbundet med mye usik-
kerhet og en kan kjenne på redsel for
ikke å mestre oppgaven godt nok.
Mange av mødrene som har spisefor-
styrrelser kjenner på mye usikkerhet,
skyld og skam i forhold til barna sine
(5).

Mat og måltider
Flere av mødrene med spiseforstyr-
relser strever med amming og mating
av barna. De ammer i gjennomsnitt
kortere enn andre (6). Noen mødre
kan bruke ammingen som slankeme-
tode for å gå raskt ned i vekt etter
fødsel og forteller at de ammet nesten
kontinuerlig den første tiden for å få
til en rask vektnedgang. Denne måten

å amme på er dysfunksjonell og
uhensiktsmissig både for mor og barn
og vil påvirke det nære og emosjonel-
le båndet mellom mor og barn på en
uheldig måte. Måltider er for de aller
fleste med spiseforstyrrelser vanskelig
og skaper angst og uro, dette vil kun-
ne påvirke atmosfæren og samspillet
under måltidet. Mange med spisefor-
styrrelser vil prøver å unngå måltider
sammen med andre, også med barna.
Flere rapporter beskriver at mødre
med spiseforstyrrelser kommer med
negative kommentarer under måltidet
(7). De kan ha frykt for at barna skal
bli fete. Dette kan føre til at de slan-
ker barna selv om de ikke har tegn til
overvekt. Samtidig er mange av dem
redde for at de skal påføre barna sam-
me lidelse som de selv har. Ambiva-
lens, som dette er et bilde på, preger
symptombildet til kvinner med spise-
forstyrrelser. Kompleksiteten rundt
mat og måltider øker i forhold til bar-
nets utvikling. Mødrene kan ha
mangelfull kunnskap om mat og mål-
tider. De kan være opptatt av kalorier,
ja-mat og nei-mat. De kan ha et rigid,
ensidig og strengt, eller uregelmessig,
kaotisk og uoversiktlig mat og mål-
tidsmønster. For mange er også sult-
og metthetsfølelsen forstyrret og de
mangler eller har begrenset kontakt
med kroppens naturlige signaler i for-
hold til sult og metthet. Observasjo-
ner av mødre med spiseforstyrrelser i
forbindelse med måltider viser at det
er mer tendens til konflikt mellom
mor og barn i forbindelse med mat
og måltider (8). Det kan også se ut til
at mødre med spiseforstyrrelser i
større grad bruker mat som straff, be-
lønning og trøst overfor barna (6).

Ønske om å bryte mønster
Frykten for at barnet kan utvikle en
form for spiseforstyrrelse bekymrer
mødrene seg for. De fleste har et
sterkt ønske om å bryte dette mønste-
ret, og ønsker for barna sine at de skal
få et naturlig og avslappet forhold til
kropp og mat. Denne oppgaven er ut-
fordrende for dem da de selv strever
med tanker om kropp, vekt og mat
nesten kontinuerlig, dette tar mye fy-
sisk og mental energi og de kjenner
seg uopplagt og ukonsentrerte. Mø-
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drene kan føle seg som dårlige forbil-
der for barna og kjenne seg inkompe-
tente i forhold til å veilede barna når
det gjelder mat. De aller fleste mødre
med spiseforstyrrelser prøver i størst
mulig grad å skjerme barna fra inn-
syn i symptomene de strever med. I
perioder kan symptomene for noen
av dem bli så påtrengende at de igno-
rerer barna og overlater dem til seg
selv for å gjennomføre symptomer
som oppkast, overspising, trening og
ritualer av ulike slag (11). De kan
bryte avtaler pga. negativ opplevelse
av egen kropp, vekt og utseende. Den
negative selv-evalueringen av egen
fungering overskygger ofte de positive
egenskapene de har i samspillet med
sine barn.

Skyld og skam
Det å ha spiseforstyrrelser medfører
skam og skyld, disse følelsene er med
på å opprettholde tabu og dermed
taushet og hemmelighold. De opple-
ver at de ikke strekker til i hverdagen i
forhold til barna og de opplever også
at de ikke mestrer sitt eget liv. Det blir
selvforsterkende spiraler som er for-
søkt illustrert:
Foreldrerollen Spiseforstyrrelsen

Spiseforstyrrelsen trigger skam og
skam trigger spiseforstyrrelser. Mødre
med spiseforstyrrelser strever ofte
mer med forholdet til seg selv enn
forholdet til andre. Ambivalens kjen-
netegner spiseforstyrrelsen, vil - vil
ikke, uansett hva som skjer blir det
vanskelig. De er ofte tankemessig klar
over begrensingene sine og kan opp-
leve en eksistensiell følelse av å være
fortapt og tilstivnet. Det indre selv
skjules ved hjelp av det ytre. Ambiva-
lensen er forandringens fiende og spi-
seforstyrrelsen blir et fengsel det er
vanskelig å komme seg ut av og som
andre ikke kan se at en er fanget i (4).

Konflikt i parforholdet
I familier hvor mor har spiseforstyr-
relser er det ikke uvanlig at det opp-
står problemer i parforholdet, det kan
være konflikter og bekymring hos
partner i forhold til matinntak og ge-
nerell bekymring for både mor og
barn (6). Flere mødre forteller ikke

partner om sin sykdom. Et liv i en fa-
milie hvor daglige hemmeligheter ek-
sisterer skaper utrygghet. Det hem-
melige livet fører til taushet, unnvi-
kelse, løgner, usikkerhet, utrygghet og
det gir rom for fantasier. Den hjelp,
forståelse og støtte som partner og
omgivelsene har mulighet til å bidra
med i forhold til mor og barn kan
hindres i mangel på åpenhet.

Mulige konsekvenser mors
spiseforstyrrelser kan ha på
barn
Mødre med spiseforstyrrelser føder
oftere premature barn og barn med
lavere fødselsvekt og hodeomkrets
enn gjennomsnittet (2). Disse barna
er i utgangspunktet mer utsatt når det
gjelder sensoriske, kognitive og
psykologiske utviklingsproblemer.

Relasjonsvansker og tilknytnings-
problemer
Som tidligere nevnt er postpartum
depresjon hyppig forekommende hos
mødre som har spiseforstyrrelser.
Disse symptomene vil påvirke evnen
til å relatere seg til barnet og det kan
føre til tilknytningsvansker hos bar-
net. Det å få til samspill, rytme og ge-
nuin oppmerksomhet til barnet når
en sliter med depresjon og underer-
næring og/eller feilernæring er kre-
vende. Spiseforstyrrelsen er for mor
både tid- og oppmerksomhetskre-
vende. Disse faktorene vil kunne føre
til at barnet får redusert tilgang på
samhandling med mor og at mors
evne til å respondere sensitivt på bar-
net blir redusert (3). Slikt tilknyt-
ningsmønster vil kunne skape utrygg-
het og en følelse av avvisning hos
barn. Noen studier viser at barn av
mødre med spiseforstyrrelser utryk-
ker mer negative følelser som tristhet,
gråt og irritasjon og mindre glede
under måltid og lek. Invitasjonen og
ønske om samspill fra barnet oppfat-
tes ikke i samme grad av mor og hun
kan være mer påtrengende og kon-
trollerende (10). Det er samspillet
med de nærmeste som avgjør hvilke
tilknytningsstrategier vi utvikler, den
strategien vi velger gjør vi for å oppnå
mest mulig trygghet innenfor de gitte
rammene (9). Barnet tilpasser seg på

sin måte til den situasjonen det be-
finner seg i.

Feil og underernæring
Barn av mødre med spiseforstyrrelser
kan være utsatt for feil og underernæ-
ring. De kan få for lite mat, ensidig
kosthold, uregelmessige måltider, rigi-
de kostvaner eller mor kan være
uoppmerksom på tegn på sult hos
barnet. Det kan også mangle tilgang
på, eller være svært begrenset utvalg
mat i huset. Blir ikke barnets sult og
metthet tilfredsstilt vil dette kunne
føre til forstyrrelse i denne naturlige
funksjonen og det kan føre til vekst-
problemer (6). Barn av mødre med
spiseforstyrrelser har oftere lavere
vekt, trolig pga. måltidets innhold.
Barna spiser oftere alene, når mor
deltar i måltidet kan stemningen ved
bordet bli anstrengt og anspent. For-
bindes måltider med anspenthet og
konflikt kan det føre til at barnet ut-
vikler vansker i forbindelse med mat
og måltider. Barn av foreldre med spi-
seforstyrrelser har et annet utgangs-
punkt i forhold til mat og måltider
enn andre barn (10). Mors bekym-
ring for barnets vekt kan føre til at
hun slanker barnet, lav vekt hos bar-
net skaper ikke nødvendigvis bekym-
ring hos mor, de er i større grad be-
kymret for å få tykke barn.

Rollemodell
Mor er rollemodell, hennes opptatt-
het av kropp og vekt kan føre til at
barn fokuserer på kropp og vekt. En
etterundersøkelse gjort på barn i 10
års alder av mødre med spiseforstyr-
relser viser at disse barna skårer høy-
ere enn kontrollgruppa på bekymring
for kropp, bekymring for vekt og re-
striksjon, men ikke på bekymring for
spising. I tillegg viser det seg at noen
av disse barna kjente seg mer en-
somme enn kontrollgruppa (12).
Barn kan føle seg ansvarlig for mors
symptomer og kan svært tidlig bli
omsorgspersoner i forholdet. Noen
barn kan etterligne foreldre ved å
brekke seg, sluke maten og forsøke å
rense seg på samme måte som mor.
Barna kan gå inn i voksenroller ved å
ta ansvar, legge til rette og overvåke.
Det er foreldrene som er barns viktig-
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ste modeller. Deltagelse fra de voksne
er en viktig komponent for barn til å
lære å mestre psykiske, fysiske og so-
siale ferdigheter. De aller flest mødre
som har spiseforstyrrelser fungerer
godt som foreldre. Åpenhet om pro-
blemet vil øke muligheten for oppføl-
ging, støtte og veiledning i forhold til
sider ved morsrollen som de opplever
vanskelig. Dette vil kunne bidra til at
mors selvfølelse styrkes, som i neste
omgang vil komme barna til gode.

Helsepersonells utfordringer i
møte med mødrene og barna
deres
Helsesøstere har mye kunnskap om
faktorer for et godt samspill mellom
mor og barn. Kunnskapen om til-
knytning er viktig å hente fram i
møte med disse mødrene og barna
deres. Viktig fokus for helsesøster er å
observere interaksjonen mellom mor
og barn og veilede i forhold til dette.
Kjennskap til mors symptomer både i
svangerskap og postpartum er betyd-
ningsfullt. Holdes fokus på spisefor-
styrrelsen etter fødsel vil kanskje re-
duksjonen av symptomene, som skjer
for de fleste i svangerskapsperioden,
være mulig å opprettholde. Avdekkes
ikke symptomene medfører det en ri-
siko både for mor og barn. Oppmerk-
somhet på evt. utvikling av postpar-
tum depresjon er av stor betydning.
Amming og mating av barnet vil være
et nyttig tema. Amming kan for noen
bidra til å styrke selvfølelsen og føre
til at mor får et bedre forhold til egen
kropp, men det kan også føre til usik-
kerhet da hun ikke opplever å ha kon-
troll over inntak og uttak (6). Bruker
mor medikamenter er det viktig å
formidle kunnskap om hvordan disse
påvirker morsmelken (3). De fleste
kvinner opplever endringer i kroppen
etter graviditet og fødsel. Mødre med
spiseforstyrrelser har ofte urealistiske
forventninger om vektnedgang i for-
bindelse med fødsel og store bekym-
ringer om kropp og vekt. Nøktern in-
formasjon om kroppsendringer etter
fødsel og viktigheten av regelmessig
og variert kosthold, samt veiledning i
forhold til fysisk aktivitet er nyttige
tema. Noen kan ha nytte av både
kostliste og treningsplan. Er mor mis-

fornøyd med egen kropp og vekt,
øker sjansen for at barnet blir opptatt
av kropp og vekt. I samtaler kan det
være av betydning å tematisere hvor-
dan barn påvirkes av mødrenes syn
og uttaleleser på seg selv både utseen-
demessig og som person. Det samme
gjelder i forhold til mat og måltider
som mange av disse mødrene har
problemer med å omtale positivt. En
viktig målsetting er å støtte mødrene
slik at de blir mest mulig trygge i for-
eldrerollen, slik at barna deres kan
vokse opp med positive erfaringer
med mat og måltider, kropp og per-
sonlighet. Mange av mødrene stiller
urimelig høy krav til egen foreldre-
fungering og strever for å nå opp til
sitt ideal. Tillit til egen kompetanse er
en viktig forutsetning for mestring,
mange av mødrene trenger støtte på
at det de gjør er mer enn bra nok
(13). Støtte og positiv intervensjon i
forhold til morsrollen vil kunne bidra
til økt selvfølelse. Foreldreansvaret er
mer tyngende for alene forsørgere
enn der de er to. Vi vet at barn som
vokser opp med enslige forsørgere
som har psykiske problemer er mer
utsatt enn andre barn. Alenemødre vil
i større grad være i behov av støtte
som for eksempel barnehage, støtte-
kontakt og andre former for avlast-
ning.
Aktuelle tema å ta opp kan være:
Frykt for overføring av problemer,
lage og servere mat – veilede og støtte
dem i forhold til å fremme et regel-
messig og variert kosthold, samspill
rundt mat og måltider, barns normal
variasjon når det gjelder sult og mett-
het, mors eget matmønster, mors
egenomsorg, egenidentitet og for-
ventninger til foreldrerollen, innfly-
telse på foreldre – barn forholdet,
perfeksjonisme og behov for kontroll
(14). Det blir viktig å fremme helse-
bringende foreldrefungering ved støt-
te og veiledning. Styrke og søke å få
en positiv følelse rundt foreldrerollen,
dette vil kunne bidra til økt selvfø-
lelse, som igjen vil kunne bidra til re-
duksjon av symptomer. Problemat-
ferd mellom generasjoner kan helse-
personell være med og bryte (15).
Ved mistanke om eller mor selv for-
teller at hun har spiseproblemer bør

det tilbys en ekstra time til kartleg-
ging for å få bedre kunnskap om og
oversikt over problemets omfang. Når
en skal spørre om symptomer i for-
hold til spiseforstyrrelser må en være
tydelig og direkte. I USA er det utar-
beidet nasjonale retningslinjer for å
kartlegge gravide i forhold til spise-
forstyrrelser (19). De fleste av spørs-
målene her er også anvendelige i for-
hold til mødre. Helsesøster har en
genuin mulighet til dialog med disse
mødrene. Det er viktig å vurdere egen
kapasitet og kunnskap i forhold til vi-
dere oppfølging. Tidlig må det vurde-
res om problemet er så omfattende at
også andre hjelpeinstanser bør invol-
veres. I møte med mødre som har en
sammensatt problematikk, og som
mange av mødrene med spiseforstyr-
relser har, er det viktig at de ulike in-
stanser i helsevesenet som er eller skal
involveres i familien samarbeider
både når det gjelde mor, barn, par og
familie. De aller fleste pasientene set-
ter pris på og føler seg ivaretatt når
helsepersonell der det er behov for
det ber om samtykke til å samarbeide
med andre helse- og sosial instanser.
Helsepersonell har et særskilt ansvar i
forhold til barn jfr. LOV 1992-07-17
nr 100: Lov om barneverntjenester
(barnevernloven) (16), Lov om helse-
personell (helsepersonelloven)(17)og
Rundskriv 15-5/2010, Barn som pårø-
rende fra Helsedirektoratet (18).
Det er fortsatt begrenset kunnskap på
feltet ”Mødre med spiseforstyrrelser
og barna deres”, mange spørsmål er
ubesvart. Fagfelt både innen barne-
psykologi, pediatri, obstretikk, og
psykiatri viser økende interesse for
tema. Videre forskning vil være av be-
tydning for økt kunnskap og helse-
personell vil gjennom det bli bedre i
stand til å tilpasse tilbudet ytterligere.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av rådgiver Jeanette Stålcrantz og pro-
sjektleder Lill Trogstad, HPVnorvaks,
Folkehelseinstituttet
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vaksinen mot humant papillo-
mavirus (HPV) ble innført som
en del av barnevaksinasjonspro-
grammet for jenter på 7. klas-
setrinn fra og med skoleåret
2009/2010.

I forbindelse med innføringen av
HPV-vaksinen er det opprettet et
langsiktig oppfølgingsprogram,
HPVnorvaks. Programmet omfatter
løpende oppfølging og rapportering
av vaksinasjonsdekning og mistenkte
bivirkninger. Denne statistikken pu-
bliseres kvartalsvis på henholdsvis
www.fhi.no og på Legemiddelverkets
nettsider www.legemiddelverket.no. I

tillegg omfatter programmet en rekke
forskningsprosjekter som har til hen-
sikt å studere effekt av vaksinen på
HPV-infeksjon, forstadier til livmor-
halskreft og senere livmorhalskreft.
Statistikk og forskningsresultater fra
oppfølgingsprogrammet vil publiseres
fortløpende på www.fhi.no og i viten-
skaplige tidsskrifter. I tillegg vil resul-
tatene bli oppsummert i årlige status-
rapporter for HPV-vaksinasjonspro-
grammet.
Oppfølgingen skjer i tett samarbeid
mellom Kreftregisteret, Akershus uni-
versitetssykehus (Ahus) og Folkehel-
seinstituttet (FHI). Helse og omsorg-
departementet (HOD) finansierer
oppfølgingsprogrammet.
Første ledd i oppfølgingsprogrammet
er et prosjekt som skal kartlegge ba-
sisforekomsten av HPV blant unge
kvinner som ikke har fått tilbud om

HPV-vaksine gjennom barnevaksina-
sjonsprogrammet. Fra januar 2011 vil
17- og 21-årige jenter bli invitert til
deltakelse i forskningsprosjektet. Pro-
sjektet blir landsomfattende og inne-
bærer innsamling av urinprøver for
kartlegging forekomsten av HPV i de
aktuelle aldersgruppene. Tilsvarende
undersøkelser vil senere bli repetert i
årskull som har fått tilbud om vaksi-
ne gjennom barnevaksinasjonspro-
grammet. Dermed er det mulig å
fange opp eventuelle endringer i fore-
komst og genotypefordeling av HPV
etter innføring av vaksinen.
Folkehelseinstituttet ønsker med dette
å orientere helsesøstre om oppføl-
gingsprosjektet.
Mer informasjon om prosjektet fin-
nes på nettsiden
www.fhi.no/hpvnorvaks

HPVnorvaks – NASJONAL OPPFØLGING
AV HPV-VAKSINASJONSPROGRAMMET
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LaH-styret
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Styret i LaH NSF startet i Helsesøstre
2-2010 en debatt vedr. fremtidens
helsesøstertjeneste (Dør helsesøstertje-
nesten har vi oss selv å takke!), hvor vi
problematiserte rundt det faktum at
helsesøstertjenesten de siste årene har
hatt en dreining over til stadig mer
individuell tilnærming, på bekostning
av de helsefremmende og befolk-
ningsrettede oppgavene – folkehelse-
arbeidet. Videre pekte vi på utfor-
dringer knyttet til ulike modeller for
tverrfaglig samarbeid, som i noen til-
feller bidrar til å usynliggjøre og ut-
vanne tilbudet om helsesøstertjeneste.

I Helsesøstre 3-2010 fikk vi så tilsvar
fra to kolleger i Trondheim kommune
(Lenge leve helsesøster (-tjenesten)!),
som mente at vårt utgangspunkt var å
ha helsesøstre i sentrum, ikke barn og
unge. Det velger vi å tro er en misfor-
ståelse av roller, og det budskapet vi
forsøkte å få frem i vår artikkel.

Det er kanskje verdt å minne om
noen av de formål Landsgruppen av
helsesøstre gjennom sine vedtekter er
pliktig til å jobbe i forhold til:
• Skape møteplass for fag- og kunn-
skapsutvikling

• Bidra til utvikling av faglig identitet
og tilhørighet

• Bidra til utvikling, anvendelse og
formidling av forsknings- og erfa-
ringsbasert kunnskap

• Bidra til samarbeid og utvikling av
kompetansenettverk på tvers av fag-
gruppetilhørighet

• Bidra til å utvikle strategier, syste-
matisk arbeid og kompetanse innen
NSFs fag- og helsepolitiske priorite-
ringer

• Fremme folkehelsearbeidet
gjennom styrking av forebyggende
og helsefremmende tiltak, og ta opp
til behandling aktuelle spørsmål
som vedrører helsesøstertjenesten i
Norge.

Med andre ord har vi en klar forplik-
telse til å ha ”helsesøster i sentrum”.
Det innebærer etter vår mening også
å ha målgruppen for vår tjeneste -
barn, ungdom og foreldre – i sen-
trum. Det er fullt mulig å ha to tanker
i hodet på en gang, og vi mener at en
solid, tydelig og kompetent helsesøs-
tertjeneste også er til beste for de vi
skal yte tjenester til. Derfor er vi opp-
tatt av å beskrive den spesialkompe-
tansen på barn og unge og familier,
samt forebygging og helsefremming
som helsesøstre besitter, og som an-
dre profesjoner ikke kan erstatte, men
selvfølgelig skal supplere.
Det ville vært utenkelig for oss å skul-
le overta oppgaver fra førskolelærere
eller lærere i skolen, vi har ikke den
fagkompetansen de innehar for å ut-
føre sin jobb. Hvorfor er det da slik at
oppgaver knyttet til helsefremmende
og forebyggende helsearbeid overfor
barn og unge – som helsesøstre fak-
tisk har en skreddersydd utdanning til
å ivareta – synes å kunne utføres av
hvem som helst, hvor som helst?

La det være helt klart; LaHs styre øn-
sker å stimulere til tverrfaglig samar-
beid i en rekke sammenhenger. Vi ser
helt klart verdien av at ulike profesjo-
ner sammen jobber for bedre tilbud
for familiene vi skal yte tjenester til.
Vårt poeng er at man i iveren etter å
etablere tverrfaglige system ikke kan
hoppe bukk over fagspesifikk kompe-
tanse, klare lovkrav og hensynet til
personvern og taushetsplikt. System
som umiddelbart kan virke kloke og

riktige, viser seg tidvis å inneholde
moment som ikke ivaretar alt dette på
en god nok måte – for alle grupper vi
skal ivareta. Det er uproblematisk å
finne ”sannhetsvitner” blant både
brukere og fagfolk som kan fortelle
hvor gode de ulike tilbudene fremstår.
Spørsmålet er om vi får de svarene vi
ønsker, eller de svarene vi trenger for
å utvikle tjenesten i riktig retning.

En gradvis oppstykking, uten tydelig
nasjonal styring av de tilbud som hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten skal
ivareta, frykter vi på sikt vil gjøre at et
helhetlig, godt og ressursvennlig til-
bud forvitrer.

Det er verdt å peke på at Statens hel-
setilsyn i Sør Trøndelag ved tilsyn
med helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten i Trondheim kommune, Ler-
kendal bydel i desember 2010, har
pekt på flere mangler ved tjenesten
som synes å ha sammenheng med
marginale ressurser. Det er avdekket
svikt i den helhetlige styringen av hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten,
som følge av manglende avklaring av
roller og ansvar. Trondheim kommu-
ne har tidligere fått pålegg fra både
Datatilsynet og Statens Helsetilsyn
om å redegjøre for bruken av HsPro
og tilgangssystemene, etter at LaH
NSF påpekte det problematiske ved at
flere titalls ansatte hadde full tilgang
til helsestasjonens journaler. Dette vi-
ser oss at velfungerende tverrfaglighet
er krevende, og stiller store krav til
kompetent ledelse, kjennskap til aktu-
elt lovverk og nasjonale føringer,
kunnskap om og respekt for fagspesi-
fikk kompetanse.

Tverrfaglig samarbeid er en arbeids-
form der flere yrkesgrupper arbeider
sammen på tvers av faggrensene, for å

EN LEVENDE HELSESØSTERTJENESTE –
FOR BARN, UNGDOM OG FORELDRE
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BROSJYREN

HELSESØSTER –
MER ENN ET SPRØYTESTIKK

BROSJYREN ER GRATIS, OG SKAL
HERETTER BESTILLES VIA
MEDLEMSBUTIKKEN PÅ NSFs
NETTSIDER:

Lenke til medlemsbutikken finner du på våre
nettsider:

www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

Du logger deg inn med ditt medlemsnummer,
og er da klar til å bestille!

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 forskrif-
ter som regulerer vår tjeneste)

nå et felles mål. Forskriften vektlegger
at tverrfaglig samarbeid er svært vik-
tig for å påvirke målgruppen til å vel-
ge en mer helsefremmende livsstil slik
at det blir lett å ta gode helsevalg. En
rapport fra helsetilsynet i Sør-Trøn-
delag (Kartlegging av helsetjenestetil-
budet i helsestasjons- og skolehelsetje-
nestene i Sør-Trøndelag, gjort i 25
kommuner og med en svarprosent på
100) utgitt i desember 2009 viste at
det ikke er en enhetlig forståelse av
tverrfaglig samarbeid som arbeidsme-
tode. Fokus er på individuelle brukere
med store sammensatte problemer, og
i svært liten grad på befolkningsrette-

de og grupperelaterte tiltak. Vi ser de
samme tendensene også i andre fylker
og kommuner.

I debattartikkelen i nr. 3-2010 vises
det flere ganger til NOU 22:2009 (Det
du gjør, gjør det helt).
LaH NSF har gitt sin høringsuttalelse
til denne og det er verdt å peke på at
den enda ikke er blitt vedtatt politikk.
En rekke høringsinstanser har i likhet
med oss hatt innvendinger til flere av
forslagene som her ble lansert. I for-
slagene til ny Helse- og omsorgslov
og Folkehelselov ser vi at profesjons-
nøytralitet og stor kommunal frihet

foreslås som de bærende prinsipper.
Vi tror ikke at dette vil ivareta barn
og unges rett til helsefremmende og
forebyggende helsetjenester, og en
kompetent, god og forutsigbar helse-
søstertjeneste. Vi frykter også at ten-
densen med økt individ- og problem-
fokus, vil forsterkes ytterligere om en-
kelte av forslagene i lovutkastene og
NOU 22:2009 får gjennomslag. Det
vil folkehelsearbeidet lide under.
Landsgruppen av helsesøstre NSF vil
derfor fortsatt ha både barn, ungdom,
foreldre og helsesøstre, og folkehelse-
arbeidet i sentrum for vår innsats.

DEBATT



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Marit Aschehoug
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dette er en historie fra virkelig-
heten. Han døde ung, altfor
ung. Et begavet ungt menneske
som aldri fikk sjansen til å leve
et normalt liv. Ingen tok signa-
lene om søvnsykdom på alvor
før det var for sent. Håpet er at
han ikke døde forgjeves. Kan-
skje kan hans historie slik mo-
ren forteller den, bidra til å red-
de noen andre.

– Han skrek hele natten fra han var
født. Han ville ikke sove om natten.
Han var urolig i armer og ben. Det
var akkurat som om han ikke fant
roen. På helsestasjonen sa de at vi
bare skulle holde ham nede, synge
litt, roe ned og bysse ham i søvn. Vi
bysset og bysset hele natten til vi var
totalt utslitt. Til middag neste dag
sovnet han. Helsesøster sa at vi måtte
holde ham våken til normal leggetid.
Vi strevde med høy musikk og lyder,
han sovnet som en stein på feil tids-
punkt.
– Det er egentlig historien om hans
liv, at han alltid sov på feil tidspunkt.
Kanskje er det genetisk, sier moren
ettertenksomt. – Jeg er også et natt-
menneske.

– Han var mye våken som barn. Vi
satt oppe med ham om natten. Han
gråt ikke, han ville bare ikke sove, han
ville leke. Neste morgen når vi skulle i
barnehaven, var det et mareritt å få
ham med, vi slepte ham ut. Vi fikk
tilbakemelding fra barnehaven at han
var rolig i barnehaven, flink til å
snakke, langt fremme for alderen.

Så begynte han på skolen. Han var

kjempeflink. Og han var den som for-
svarte andre. Læreren synes han var
så flink at han fikk beskjed om å greie
seg selv, mens de andre barna fikk
hjelp. Da begynte ensomhetsfølelsen,
følelsen av å ikke være som de andre,
ikke være en del av fellesskapet.

Søvnproblemene fortsatte. Vi slet
ham opp og kjørte ham halvdød til
skolen. Vi prøvde og prøvde. PPT-tje-
nesten fastslo at han var et intelligent
barn, langt fremme for alderen fort-
satt. Det var rett og slett ikke noe i
veien med gutten. Men han sov fort-
satt ikke om natten, kroppen var uro-
lig og hvis han ikke greide å nå skolen
i tide, lot han være å gå inn og gikk
heller og ruslet for seg selv. Karakte-
rene sank, han orket ikke. Kanskje
hadde han en kombinasjon av ADHD
og et søvnproblem? Han var alltid
urolig, alltid i bevegelse.

På ungdomsskolen tok han på seg ta-
perrollen med en gang og rektor ga
klar beskjed om at det viktigste ved
skolen var å sitte rolig i timen. Lære-
prosessen var ikke så viktig. Han grei-
de jo ikke sitte stille. Uroen i kroppen
plaget ham, han var sliten av mangel
på søvn. Karakterene var middels, det
var mye fravær. Han var som en løve i
bur.

På videregående fikk han tilbud for
ungdom som ikke tilpasset seg vanlig
skole. På det ene stedet fikk han
skussmål som beste elev i et kort opp-
hold. Et annet sted ble han overlatt til
seg selv hele dagen. Det måtte gå galt.

Så gjorde han som alle sa, tok seg
sammen og tok tak i sitt eget liv og
ville fullføre videregående på privat-
skole. Han slet med å komme opp om
morgenen. Den vonde sirkelen fort-

satte. Han turde ikke sovne for ikke å
miste første skoletime og pensum, så
han sovnet til middag i stedet. Han
kunne være våken i flere døgn i strekk
for så å sove som bevisstløs i 24 timer.

En lege skjønte at det var noe galt
med søvnen, men kunne ikke gjøre
noe.

Han fikk jobber som han mestret
godt, holdt seg våken til han falt i ko-
malignende søvn og kom for sent på
jobben og mistet jobbene. Sosialkon-
toret behandlet ham som en dritt
som ikke tok seg sammen og kunne
holde på en jobb. Trengte han penger,
kunne han vel spørre foreldrene sine,
sa de.
Han fikk en avtale med arbeidskonto-
ret, men forsov seg til den.

Det var leger, psykologer, psykiatere,
ingen kunne hjelpe. Han kunne få
medisiner, og en lege skrev ut sterke
vanedannende medisiner. En gang
mens han var i tenårene fikk han be-
skjed om ett døgns innleggelse på SiA
for undersøkelse. Faren kjørte ham
opp og avtalte å hente ham dagen et-
ter. Gutten fikk påmontert en rekke
elektroder i hodet og en tynn gas-
bindhette over. Etter en stund fikk
han beskjed om å reise hjem for å
sove hjemme. – Jammen faren min
han jo reist hjem, sa han.
– Du kan vel ta bussen, mente helse-
personellet. En ung gutt på bussen
med hodet fullt av elektroder og gas-
bindhette. Han rev av seg alt sammen
og dro hjem uten undersøkelse.

Han ble sendt til Bergen etter mange
år og fikk en søvndiagnose, men ble
fratatt medisinene han hadde fått av
en annen lege og fikk beskjed om i
stedet å følge et strengt regime for
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legge- og soverutiner. Det hadde vi
prøvd siden han ble født, uten at det
hjalp.

Han fikk lykkepiller og allergipiller.
Han ble helt sløv, men han var ikke
syk og ikke frisk. Han fikk ikke dag-
penger, ikke sosialhjelp, ingen oppføl-
ging. Uten oss som foreldre hadde
han ikke greid seg. Han falt mellom

alle stoler. Hans største ønske var å
kunne leve et normalt liv med en
normal jobb. Det greide han aldri.
Han var begavet og intelligent, et om-
sorgsfullt menneske, en god venn, en
snill sønn. Musikalsk og med en rekke
kunstneriske talenter han aldri fikk
brukt skikkelig.

Jeg fant ham en morgen, han hadde

sovnet inn for godt. Kroppen orket
ikke mer. Da hadde han vært våken i
flere døgn, og omsider sovnet.

I ettertid spør jeg meg selv hvorfor
ingen greide å hjelpe ham med søvn-
problemene som til slutt tok livet av
ham. Jeg finner ingen svar.

KILDE: Somnus nr. 3/2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Knut Hallvard Bronder
–––––––––––––––––––––––––––––––––

De siste månedene har det vært
mye mediadekning rundt en
mulig sammenheng mellom vak-
sinering mot svineinfluensa og
utvikling av narkolepsi. Norge
er forhåpentligvis snart i gang
med forskning på dette.

Legemiddelverkene i de europeiske
land har et samarbeids- og koordine-
rende organ, European Medicines
Agency (EMA), som blant annet
overvåker medikamentsikkerhet. De-
res foreløpige konklusjon er at selv
om narkolepsi-tilfellene har en tids-
messig tilknytning til bruken av vak-
sinen Pandemrix, er det ikke påvist
om vaksinen har forårsaket sykdom-
men. For å få bekreftet eller avkreftet
dette trengs ytterligere og grundigere
undersøkelser.

Etter at 20,8 millioner europeere fikk
svineinfluensavaksine er det meldt
om 81 mulige bivirkninger av helse-

personell i form av narkolepsi. Tilfel-
lene kommer fra Sverige (34), Finland
(30), Frankrike (10), Norge (6) og
Portugal (1). I tillegg har privatperso-
ner meldt inn 13 mulige tilfeller fra
Sverige og 2 fra Norge.

Det planlegges en felles studie
gjennom flere land på pasienter som
er vaksinert, og der det kan være mis-
tanke om narkolepsi. I Norge er det
Folkehelseinstituttet (FHI) som står
ansvarlig for dette arbeidet. FHI har
ansvar for vaksine og sikkerhet og
deltar i internasjonalt arbeid med
vaksinesikkerhet.

Vi på NK (Nasjonalt Kompetansesen-
ter) har hatt en god og kontinuerlig
dialog med FHI i denne saken. FHI
har søkt om tillatelse til å starte et
forskningsprosjekt i samarbeid med
andre europeiske land. Dersom søk-
naden blir godkjent, vil en ansatt ved
NK delta i dette prosjektet.

Det er søkt om tillatelse til intervju-
undersøkelse av pasienter og kontrol-
lanter. Personer som har fått diagno-

sen narkolepsi det siste året etter å ha
fått svineinfluensavaksine, bør derfor
meldes av sin fastlege til Folkehelsein-
stituttet, og narkolepsien bør sees på
som en mulig bivirkning av vaksinen.
Pasienten selv, eller pårørende, kan
også selv melde om mulige bivirk-
ninger til Legemiddelverket. Skjema
finnes på www.legemiddelverket.no.

Foreningen for søvnsykdommer har
signalisert at enkelte narkolepsipasi-
enter har meldt om at deres narko-
lepsi er forverret etter vaksinasjonen.
Dette bør også meldes som mulig bi-
virkning slik at en får et så dekkende
bilde som mulig.

Har du spørsmål om denne saken,
kan du kontakte rådgiver Knut Hall-
vard Bronder på Nasjonalt Kompet-
ansesenter for Narkolepsi på tlf.
23016039 eller knut@nasjkomp.no

Han er spesielt interessert i å komme
i direkte kontakt med personer som
har fått diagnosen Narkolepsi eller
fått forverret sin Narkolepsi siden
2009.

SVINEINFLUENSAVAKSINE OG
NARKOLEPSI
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LYSOSOMALE SYKDOMMER

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Magnhild Rasmussen, Overlege dr.med.
Barneavdeling for nevrofag, Oslo Uni-
versitetssykehus HF Rikshospitalet,
0424 Oslo
magnhild.rasmussen@oslo-universitetssykehus.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Lysosomale sykdommer skyldes
medfødte defekter i den del av
cellenes stoffskifte som foregår i
cellenes lysosomer. Lysosomene
er små organeller der det nor-
malt foregår nedbrytning av stof-
fer som cellene skal kvitte seg
med. Disse nedbrytningsprosses-
sene krever spesifikke enzymer
for å kunne gå sin gang. Dersom
et slikt enzym er defekt, vil ned-
brytningen av det aktuelle stoffet
stoppe opp, og i stedet kan
mellomstadier av stoffet hope
seg opp i cellene (jfr. den engel-
ske betegnelsen ”lysosomal stor-
age disease”) og etter hvert
eventuelt gi celledød. Det er be-
skrevet rundt 50 ulike slike syk-
dommer.

Enzymdefektene skyldes genetiske feil,
det vil si at det gen som inneholder
koden for det aktuelle enzym, har en
mutasjon, slik at det avgis feil informa-
sjon om hvordan det aktuelle enzym-
proteinet skal lages. Slike mutasjoner
arves oftest ved autosomal recessiv arv.
Da er begge foreldre bærere av samme
genetiske feil, men i enkel dose og er
dermed friske. Hvis barnet arver det
muterte genet fra begge foreldre og
dermed får det i dobbel dose, manifes-
terer sykdommen seg. Ved slik arve-
gang er risikoen for å få sykdommen
25 % for hvert nytt barn foreldrene
får sammen. I noen tilfelle arves lys-
osomale sykdommer x-bundet. Det
innebærer at mor er bærer av det mu-
terte genet, mens bare gutter blir syke.
Genetisk veiledning er viktig ved disse
sykdommene. Prenatal diagnose er

ofte tilgjengelig.

Sykdommene er hver for seg sjeldne.
Men ser man dem under ett, er fore-
komsten anslått til å være et sted
mellom 1 per 5000 og 1 per 8000. Det
gjøres en stor innsats for å utvikle ef-
fektiv behandling for lysosomale syk-
dommer. Benmargstransplantasjon har
vært benyttet i noen tilfelle, men inne-
bærer høy risiko for alvorlige bivirk-
ninger. Erstatning av det defekte enzy-
met er en attraktiv behandlingsmetode
som er utviklet for noen av sykdom-
mene. Såkalt substrat-reduksjon er
også en behandlingsform man har for-
håpninger til. Ved slik behandling kan
man ved hjelp av medikamenter redu-
sere mengden av det stoffet som det
defekte enzymet skulle virke på.

Da genfeilen kan være uttrykt i alle
slags celler i kroppen, vil det vanligvis
være symptomer fra mange organer
(multiorgansykdommer). Sympto-
mene kan melde seg allerede før fød-
sel, men kan i noen tilfelle også vise
seg først i voksen alder, selv om den
genetiske defekten alltid har vært der.
Men når sykdommen først melder seg,
innebærer den en pågående prosess
med økende symptomer ettersom ti-
den går. Dette er en viktig forskjell fra

for eksempel cerebral parese der symp-
tomene skyldes følgene av en tidligere
oppstått skade på sentralnervesystemet
og ikke en såkalt progredierende syk-
dom. Siden lysosomale sykdommer
kan ramme så mange organer, er ut-
trykksformene svært varierte. Fra sen-
tralnervesystemet kan nevnes sympto-
mer som epileptiske anfall, ustøhet,
skjelvinger og andre ufrivillige beve-
gelser, svekket lære-evne. Det kan være
forstyrrelser i blodbildet. Døvhet, for-
andringer i øyebunn, i øyets linse og
lammelse av øyemusklene kan sees.
Forandringer i knokkelvevet sees ved
noen lysosomale sykdommer. Likeså
fører noen av tilstandene til forstørret
lever og milt. Barna kan også få stor
hodeomkrets.

Det er imidlertid viktig å påpeke at
barn som viser noen av de symptomer
og tegn som er nevnt, ofte har andre
grunner til det enn lysosomal sykdom.
Derfor er nærmere utredning helt
nødvendig. Dette skjer på barneavde-
lingene der blodprøver, urinprøver og
billeddiagnostikk som for eksempel
MR av hodet og ultralyd av magen,
hører med. Oftest blir også ryggmargs-
væsken undersøkt. Undersøkelse av
øyne/syn og hørsel er viktig. Det kan
ta tid å nå fram til en spesifikk diagno-
se. Ofte må prøver sendes utenlands
for å få endelig bekreftelse, enten ved
analyse av enzymaktivitet i utvalgte
celler eller ved genanalyse. Denne diag-
nostiske prosessen er ofte en krevende
fase for foreldrene med mye usikkerhet
og veksling mellom håp og skuffelser.
Da de fleste lysosomale sykdommer er
alvorlige tilstander, er det selvfølgelig
også en svært vanskelig situasjon å bli
presentert for den endelige diagnosen.
Behovet for tett oppfølging både medi-
sinsk og psykososialt er stort, ikke
minst i denne fasen. Og fokus må ret-
tes inn mot hva som er tilgjengelig av
behandling. Det kan være årsaksrettet
terapi, som nevnt ovenfor, og i alle til-
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feller finnes ulike typer støttende be-
handling som skal iverksettes, rettet
mot de ulike symptomene.

Klassifiseringen av lysosomale syk-
dommer bygger på hvilke stoffer som
er hemmet i sin nedbrytning. Denne
inndelingen omtales ikke nærmere her.
Nedenfor gis en kort omtale av noen
av de mest kjente lysosomale sykdom-
mene. Betegnelsen på de ulike tilstan-
dene er dels knyttet til de biokjemiske
avvikene, dels til navn på personer som
har vært med på å beskrive sykdom-
mene. For en del av de tilstandene som
nevnes, er det utviklet behandling ret-
tet mot sykdomsårsak.

GM1 gangliosidose kan manifestere seg
helt fra fødselen av, men kan også de-
butere senere. Barnet får grove ansikt-
strekk. Forstørrelse av lever og milt hø-
rer med til bildet, og skjelettrøntgen
viser forandringer. Også hjertet kan af-
fiseres ved denne tilstanden. I starten
er barna gjerne slappe, har spisevan-
sker og viser dårlig trivsel. Etter hvert
blir de spastiske og kan få kramper.
Disse barna lever sjelden utover tidlig
småbarnsalder.

Den klassiske formen for GM2 ganglio-
sidose er Tay-Sachs sykdom. Her sees
tap av oppnådde psykomotoriske fer-
digheter, utvikling av blindhet og over-
følsomhet for lyd (”startle response”).
Hodeomkretsen øker mer enn forven-
tet. I øyebunnen sees, liksom ofte ved
GM1 gangliosidose, den typiske
”cherry-red spot” (kirsebær-rød flekk).
Også disse barna blir spastiske og etter
hvert svært dårlige. De lever sjelden til
skolealder.

Fabry sykdom er en X-bundet tilstand,
det vil si at den rammer gutter og
menn, mens kvinner er bærere. Imid-
lertid kan også kvinner vise sympto-
mer, om enn mildere. Symptomene
gjør seg helst gjeldende i voksen alder.
Man kan se utvikling av nyresvikt,

hjerterytmefor-
styrrelser og hjer-
tesvikt, dessuten
hjerneslag. Pasi-
entene kan imid-
lertid i barnealder
erfare gjentatte
episoder med brennende eller skjæ-
rende smerter i hender og føtter, ofte i
forbindelse med feber. På huden kan et
særegent utslett sees. Linsefordunk-
linger i øynene er også et trekk ved
sykdommen. Det er viktig å vite at Fa-
bry sykdom nå kan behandles med en-
zymerstatning

Gaucher sykdom finnes i tre hovedfor-
mer. Ved type 1 er nervesystemet ikke
primært involvert. Pasientene utvikler
hepatosplenomegali, anemi, trombocy-
topeni, lunge- og skjelettsymptomer.
Ofte viser sykdommen seg først i vok-

sen alder. Type 2 rammer spedbarn og
gir uttalt spastisitet, svelgvansker og
ofte aspirasjonspneumoni. Denne vari-
anten har et raskt fatalt forløp. Type 3
starter også tidlig, gjerne før 2 års al-
der, men har et mer kronisk forløp.
Epileptiske anfall, ustøhet (ataksi) og
stivhet (rigiditet) er vanlig. Avvikende
øyebevegelser sees, og alvorlig intersti-
tiell lungesykdom kan utvikles. Lever
og milt kan forstørres. Alle de tre ty-
pene skyldes defekt i samme enzym.
Enzymerstatningsbehandling har vist
gode resultater ved Gaucher sykdom,
særlig ved type 1, og bedrer også situa-
sjonen ved type 3, selv om de nevrolo-
giske symptomene er lite påvirkelige.
Benmargstransplantasjon har vært ut-
ført ved Gaucher sykdom type 3. Men
som nevnt er det stor risiko knyttet til
denne behandlingsformen. Substrat re-
duksjonsbehandling forsøkes også ved
Gaucher.

Niemann-Pick sykdom type A og B
skyldes defekt i samme enzym og gir
hepatosplenomegali, men type B gir
ikke nevrologiske symptomer. Type A
viser seg i tidlig spedbarnsalder, mens
symptomene viser seg noe senere ved
type B. Ved Niemann-Pick type C viser
milde nevrologiske symptomer seg of-
test før 10 års alder. Forstørret lever og
milt kan sees, og typisk er manglende
evne til å bevege øynene i vertikal ret-
ning. De nevrologiske symptomene er
progredierende med utvikling av spas-
tisitet og rigiditet, og de fleste pasien-
tene dør i tenårene eller tidlig voksen
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alder. Etablert, årsaksrettet behandling
finnes ikke, men forsøk gjøres med
substratreduserende terapi.

Ved Krabbe sykdom viser barna uttalt
irritabilitet og utilpasshet i tidlig spe-
barnsalder. Det er rask progresjon av
spasmer og stivhet. Etter hvert sees
gjerne pustevansker, og barna lever
sjelden utover 2 års alder. Noen steder
i verden planlegges nyfødt-screening
for å oppdage Krabbe sykdom tidlig
med tanke på å forsøke hematopoetisk
stamcelletransplantasjon.

Metakromatisk leukodystrofi viser seg
gjerne først ved gangvansker i 2. leveår.
De nevrologiske symptomene er pro-
gredierende, og etter hvert rammes de
fleste funksjonsområder, slik at et ve-
getativt stadium inntrer. Livslengden
er gjerne mellom 3 og 7 år. Varianter
av sykdommen med senere debut og
mer langtrukket forløp, finnes. Pre-
symptomatisk benmargstransplanta-
sjon kan være aktuelt.

Mucopolysakkaridoser.Mange ulike ty-
per er beskrevet med bakgrunn i ulike
lysosomale enzymdefekter. Typiske
trekk for de fleste av dem er utvikling
av grove ansiktstrekk og skjelettforan-
dringer. Stivhet i ledd og corneafor-
dunklinger er vanlig. I tidlig barneal-
der er det ofte gjentatte infeksjoner i
øvre luftveier og ører. Også hjertet affi-
seres ofte. Mental retardasjon hører

What causes Pompe disease?
In people with Pompe disease, there is a defect in a gene named GAA.
This gene is responsible for making an enzyme called acid alpha-glucosidase
(AL-fa glue-CO-sih-days) within the lysosome, a compartment in the cell.
Enzymes are proteins that do specific jobs to help keep the cells in the body
working normally. The job of acid alpha-glucosidase is to break down lysoso-
mal
glycogen, a form of sugar stored in muscle cells throughout the body. In people
with Pompe disease, this enzyme is either missing or in short supply.

The spectrum of Pompe disease
Although the genetic defect that causes Pompe
disease is present at birth, symptoms may show
up at any time from infancy through adulthood.
In fact, one of the most striking features of the
disease is how much it varies from one person to
another primarily in:
■ The age at which symptoms first appear
■ How fast the disease progresses
■ The degree to which other organs are affected
In general, the earlier symptoms show up, the
more severe the disease is likely to be. The disea-
se progresses rapidly in infants who have little or
no enzyme activity.
By contrast, Pompe disease tends to progress
more variably in children and adults who have at
least some acid alpha-glucosidase enzyme activi-
ty.

Normal
muscle
fiber (cell)

Affected

1) Lysosomes are compartments inside
each cell where glycogen is broken
down.

2) In Pompe disease, the buildup of glyco-
gen causes the lysosomes to expand un-
til they take up so much space that the
muscle cell is damaged.

3) Glycogen begins to leak out of the lyso-
somes and cause more damage to the
surrounding muscle cells. This leads to
muscle weakness that gets worse over
time.

Hurler-pasient.
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ikke alltid til bildet. Ved type I (Hurler)
er også stort hode, stor tunge, hepatos-
plenomegali, navle- og lyskebrokk ty-
pisk. Tidlig benmargstransplantasjon
har hatt god effekt på en del av symp-
tomene ved Hurler sykdom. Behandlig
med enzymerstatning er et aktuelt til-
bud ved denne formen, og slik be-
handling prøves ut blant annet også
ved type II (Hunter).

Pompe sykdom er en glykogenlagrings-
sykdom og kan vise seg i mange ulike
varianter. Mest alvorlig er den infantile
formen der barnet er uttalt hypotont
og har forstørret hjerte allerede i første
levehalvår. Disse barna dør gjerne
innen 2 års alder. Ved senere debut,
som kan forekomme langt opp i vok-
sen alder, sees svekket muskelkraft,
særlig i hofte-/lårmuskulatur, dessuten
svekkelse av respirasjonsmuskler, in-
kludert mellomgulvet. Enzym-erstat-

ningsbehandling er aktuelt ved Pompe
sykdom.

Nevronal ceroid lipofuscinose, der Spiel-
meyer-Vogt sykdom er en av under-
gruppene, er i den senere tid også klas-
sifisert som lysosomale sykdommer.
Dette er nevrodegenerative tilstander,
der epilepsi og blindhet er viktige
symptomer. Enzymbehandling er fore-
løpig ikke tilgjengelig for disse.

MPS.

MPS corneal clouding.

FAGLIGE VEIVISERE FRA LAH
Landsgruppen av helsesøstre har utarbeidet Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående skole, Adoptivfamilien –
Veiviser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt et Foreldrehefte.

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 leveringsadresse.

NB! Faktura sendes ikke separat, men vedlegges forsendelsen.
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Av Astrid Grydeland Ersvik,
leder LaH NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Høsten 2010 kom forslag til ny
helse- og omsorgslov og ny fol-
kehelselov, samt nasjonal helse-
og omsorgsplan på høring.
Landsgruppen av helsesøstre
NSF har jobbet intens med å
lese de svært omfattende hø-
ringsnotatene til lovverkene, og
utarbeide våre høringsinnspill
som blir en del av NSFs endeli-
ge høringssvar.

Vi gir her et kort omriss av våre vik-
tigste innspill til lovforslagene. Lo-
vene åpner for en ny tid for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten, og hel-
sesøstertjenesten. Hvis lovforslagene
går gjennom, vil det stille store krav
til at helsesøstre i alle kommuner gjør
en innsats for å bevare, utvikle og
styrke tjenesten – til beste for barn,
unge og foreldre som vi skal yte tje-
nester til. Da må vi – hver enkelt av
oss - i langt større grad enn i dag job-
be politisk og strategisk – også på lo-
kalt plan.

Om de politiske intensjonene for ut-
vikling av folkehelsearbeid og helse-
fremmende og forebyggende helsear-
beid skal lykkes, er helsesøstres kom-
petanse viktigere enn noen gang.

Vår hovedbekymring knyttet til begge
lovforslagene er den foreslåtte profe-
sjonsnøytraliteten, dvs. at ingen pro-
fesjoner med unntak av legene nevnes
spesifikt. Våre generelle kommentarer
er gjengitt under. I tillegg har vi gitt
utdypende kommentarer til en rekke
enkeltkapitler i høringsforslagene.

Helse- og omsorgslov
Vi er fornøyd med at lovforslaget spe-
sifikt omtaler helsestasjons- og skole-
helsetjenesten.
Vi har imidlertid en sterk bekymring
for at Samhandlingsreformens inten-
sjon om å redusere sosiale helsefor-
skjeller og sikre befolkningen et like-
verdig tilbud om helsetjenester ikke
innfris med dette lovforslaget. At lov-
giver ikke stiller krav til kommunene
om organisering og faglig kompetan-
se i tjenestene (jfr. forslagene om or-
ganiseringsfrihet og profesjonsnøy-
tralitet), mener vi vil føre til et svært
ulikt tjenestetilbud kommunene imel-
lom, som i varierende grad kan for-
ventes å bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller.

LaH NSF etterlyser en konsekvensut-
redning av de omfattende lovendring-
ene som foreslås.

Nok en gang ser vi at profesjonsnøy-
tralitet gjelder alle unntatt legene. Et
faglig godt tverrfaglig system består
av faglig kompetente enkeltprofesjo-
ner. I tverrfaglighetens og samarbei-

dets navn ser man ut til å tro at det
ikke er nødvendig å sikre fagspesifikk
kompetanse gjennom lov og forskrif-
ter. Etter LaH NSFs mening er ikke
brukerne av helse- og omsorgstjenes-
ter tjent med en svekkelse av det fag-
spesifikke på bekostning av tverrfag-
ligheten. Den fagspesifikke kompe-
tansen som utøves av andre enn leger
må sikres og omtales gjennom et ty-
delig lovverk.

Lovforslaget fremstår i sin helhet som
tungt og uoversiktlig, i motsetning til
dagens Kommunehelsetjenestelov og
Helsepersonellov.
Etter vår mening utvannes helseper-
sonelloven med de foreslåtte loven-
dringene.

Videre er vi bekymret for at Forskrift
om lovbestemt sykepleietjeneste i
kommunens helsetjeneste ikke ser ut
til å bli videreført i lovforslaget.

Vi ønsker at betegnelsen helsesta-
sjons- og skolehelsetjeneste konse-
kvent benyttes i evt. ny lovtekst. Det
samsvarer med betegnelsen dagens
forskrift benytter, og understreker at
tjenesten skal sees som en helhetlig
tjeneste.

Folkehelselov
Vi ser klart behovet for å styrke folke-
helsearbeidet, da vi opplever at det er
både fragmentert og under sterkt
press i norske kommuner. Vi er i ut-
gangspunktet positive til at folkehel-
searbeidet blir et felles kommunalt
ansvar, og støtter mange av de argu-
ment og synspunkt som fremkommer
i innledende kapitler i høringsforsla-
get.
Vi frykter imidlertid at rolle, ansvar
og funksjon for den kommunale hel-
setjenesten blir mer utydelig med lov-
forslaget slik det foreligger. Et felles
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kommunalt ansvar kan i beste fall
føre til bredere forankring og tydeli-
gere prioritering, i verste fall til at
”alle og ingen” tar ansvar.

Vi har en bekymring for om den
kommunale helsetjenestens rolle i fol-
kehelsearbeidet svekkes med det
fremlagte lovforslaget, og forslaget til
ny helse- og omsorgslov. Selv om fol-
kehelsearbeid skal og må være et
tverrsektorielt arbeid og ansvar, vil
kommunehelsetjenesten med sin
kompetanse ha en spesiell rolle i for-
hold til både å initiere og følge opp
folkehelsetiltak. Eksempler på dette er
innføring av ulike undervisningspro-
gram og gruppetilbud initiert av hel-
setjenesten lokalt og nasjonalt.

Vi ser i dag at den kommunale frihe-
ten gjør at kommunene prioriterer
høyst ulikt, og at helsefremmende og
forebyggende helsearbeid taper i
kampen om kommunale budsjettkro-
ner. Så lenge lovforslaget ikke følges
opp med økning i rammene til kom-
munene og/eller målrettede bevilg-

ninger, tror vi ikke denne praksisen
vil endres i betydelig grad. Kommu-
nene vil gjerne satse på ulike prosjekt
fremfor kontinuerlig, langsiktig ar-
beid. Vi stiller også spørsmål ved om
det kan bli like vanlig å søke dispen-
sasjon fra denne loven som det er for
plan- og bygningsloven?
Selv om ansvaret for å innlemme fol-
kehelsearbeidet legges til kommunale
politikere og administrasjon, vil det
være de faktiske ressursene og ikke de
gode intensjonene som styrer praktisk
politikk.
Oppfølgingen av en ny folkehelselov –
gjennom bevilgninger, kompetansetil-
tak for både lokale politikere og an-
satte, samt styrking av deltjenester -
vil derfor være avgjørende i forhold
til om loven skal bli en suksess eller
fiasko.

Vi savner omtale av øvrig helseperso-
nells rolle og ansvar i folkehelsearbei-
det – i innledende kapitler og i lov-
forslaget er det kun legen som er viet
oppmerksomhet. Dette er både
mangelfullt og feil i forhold til faktisk

situasjon. Den profesjonsnøytraliteten
som lovforslaget legger opp til, mener
vi er både uheldig og feil.

Nasjonal helse- og omsorgsplan
– gi innspill og delta i debatten!

Som dere kanskje vet, er det en åpen
netthøring på Nasjonal helseplan.
Norsk Sykepleierforbund har til nå
lagt ut i overkant av 20 innspill til
Nasjonal helse- og omsorgsplan, og
flere kommer. Du finner alle innspil-
lene på www.hod.dep.no

Det er nok spesielt kapitlet vedr.
Forebygging som interesserer helse-
søstre, og her vil vi spesielt oppfordre
dere til både å sende inn korte ”to the
point” innspill og delta i debatten.

Det er viktig at vi som helsesøs-
tre og NSF-medlemmer er med
i debatten og høringene, slik at
det ikke kun er andre profesjo-
ner som lar sin stemme høre.

Det var med sjokk at vi mottok
budskapet om Gaute’s altfor tidlige
bortgang 15.12.2010.
Gaute var med å starte BAM i 1986,
og var i mange år daglig leder og
redaktør av bladene. Idéen var å
lage kvalitetssikret informasjon til
vordende og nybakte foreldre – i
tett samarbeid med fagkreftene.
Bladene er verdsatt av både jord-
mødre og helsesøstre – så vel som
av leserne.
Gaute var i daglig kontakt med hel-
sesøstre og jordmødre, og hadde
stor glede av dette. Hans interesse
for statistikk, fakta og geografi ledet
til en usedvanlig god oversikt over

helsestasjonenes utbredelse i små
og store kommuner i Norge.
Gaute var særdeles kunnskapsrik

og glad i lek og konkurranse. Det
medførte mang en quiz, som
mange etter hvert fikk bryne seg på.
Han var ved sine meningers mot,
og gode diskusjoner hadde han
sansen for.

Vi vil huske Gaute for hans ypperli-
ge humor, nysgjerrige natur, sans
for utfordringer og store engasje-
ment.

Våre tanker går til Kirsten og Sofie,
som må fortsette livet uten Gaute.

Hanne-Mari Eide Bennett
– og alle andre tilknyttet BAM

Til minne om Gaute Kolsberg
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ARTIKKELOVERSIKT Helsesøstre 2010 
 

TEMAOMRÅDE ARTIKKEL FORFATTER NR SIDE 
Amming Ammekyndige helsestasjoner i 

Stange kommune 
Anne Kristin Wangen 1 26-27 

Baby/barn 
 

Barselpoliklinikken ved 
sykehuset Telemark – et 
bindeledd mellom sykehus og 
helsestasjon 

Anita Schrøder 2 76-77 

Foreldrebasert kartlegging av 
barns utvikling 

Hanne Holme 1 7-9 

Oss i Glåmdal Hanne Holme, Kari 
Slinning, Marit 
Bergum Hansen 

1 10-12 

Små barn – tidlig hjelp Nina Sanner 1 16 
Tidlig intervensjon i alderen 0-
3 år i Hamar kommune 

Tove Furulund Wiig, 
Gerd Finstad Haugen 

1 13-15 

Å bruke foreldreprogrammet 
”De utrolige årene” i tidlig 
intervensjon 

Elin Ødegård 1 17-19 

Barnas Time Gerd Grong 1 60 Bokanmeldelser 
*Forfatter vil her si 
anmelder 

Boss eller Buddy Gunn Toril Larsen 1 62 

Barn Cecilie Dangmann 1 62 
Juss for helsesøstre Britt Darlington 2 90 
Mindfullness i skolan Åshild Bergstøl 2 90-91 
Mindfullness for foreldrar Åshild Bergstøl 2 91 
Mitt elskede barn (dvd) Inger Andersen 1 64 
Resiliens i skolen Reidun Holte 3 54-55 
35 kilo med HÅP Grethe de Lange 

Sødal 
3 54

Debatt Brev til helseministeren Ann-Magrit Lona 
m.flere 

1 9-10 

Dør helsesøstertjenesten, har vi 
oss selv å takke! 

LaH-styret 2 6-7 

Lenge leve helsesøster               
(-tjenesten)! 

Mari-Ann Korssjøen, 
Bodil Ruud 

3 25-27 

Språk 4 som en del av 4års 
konsultasjonen 

Anne-Britt Johansen 1 7-8 

Ernæring/kosthold/
Fysisk 
aktivitet/overvekt 

Aktiv ungdom med overskudd! Monica Klungland 
Torstveit, Tonje Holte 
Stea 

3 10-13 

BLW- med skjeen i egen hånd 
(med kommentar fra 
Helsedirektoratet) 
 

Camilla Grevstad 
Laxton 

1 29-30 

FamilY2010-
familieintervensjon ved sykelig 
overvekt 

Åshild Skulstad, 
Martin Handeland 

1 31-32 

ARTIKKELOVERSIKT – Helsesøstre 2010
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Nøkkelhullet – et effektivt 
hjelpemiddel 

Anniken Owren 
Aarum 

2 43-44 

Ungdom og kosthold – hvordan 
står det egentlig til? 

Hanne Hennig Rustad 1 39-40 

Flyktninger/ 
Asylsøkere/ 
Innvandrere 

Aktivitetsgrupper for 
innvandrerjenter (LaHs 
stipendvinner 2009) 

Liv Tønjum 2 39-42 

Når barn blir flyktninger Malika Bommen 1 43-47 
Foreldreveiledning Home Start Familiekontakten – 

dobbel lykke – dobbel nytte? 
Eva Eidem 1 20-21 

Helsestasjon 4-årskonsultasjonen – 
barnehagen som 
samarbeidspartner 

Bodil Ruud 1 22-25 

Husmorvikarer i Grimstad 
kommune 

Berit Lemme 3 6 

Implementering av Språk4 Marianne Borgen 2 78-80 
25 års jubileum for 
svangerskapskurs 

Solveig Aanonsen 3 7 

Helsesøster Helsesøster på ville vegar? Signe Bråstøyl 2 46-47 
Internasjonalt En interessant og lærerik reise i

Zambia 
Astrid Grydeland 
Ersvik 

1 50-51 

Forebyggende og 
helsefremmende arbeid som 
internasjonalt 
samarbeidsområde 

Birgith Rebbestad 3 18-19 

Mitt Afrika Ingrid Elisabeth H. 
Sørhaug 

2 72-74 

NoSB – samarbeidsmøte i 
København 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 42

Kongress/GF HK 2010 og 2011  2 48-50 
Kandidater til LaHs styre  2 51-52 
Helsesøsterkongressen 2010, 
også kalt askepottkongressen 

Astrid Grydeland 
Ersvik 

3 34-35 

HK 2011  3 30-32 
Generalforsamlingen 2010 LaH-styret 3 36-37 

Kvalitetssikring/ 
Fagutvikling/ 
forskning 

Kartlegging av helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten 0 – 20 år
i Sør-Trøndelag høsten 2009 

Jorunn Lervik 2 19-20 

Liten i Norge (LIN-studien) Unni Tranaas 
Vannebo 

3 48

LaH/NSF LaH Telemark – arbeid ifht. 
Fagleg utvikling og 
helsesøsteridentitet 

Signe Bråstøyl 2 11- 

Med felles fokus på barn og 
ungdoms helse 

Andre Grundevig 2 68-69 

Prosjekt pilot helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

Astrid Grydeland 
Ersvik og  
Berit Berg 

1

2

6

66
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Ledelse Intervju med enhetsleder 
Aslaug Hustadnes 

Britt M. Hansen 3 22-24 

Nettverk av ledende helsesøstre 
i Telemark – sammen så veier 
vi flere tonn 

Liv Hauglin Kåsin 2 12-13 

Nyheter/ 
Informasjon/ 

Kolikkmedisin kan brukes Anne Figenschou 
Soleng, Ingebjørg 
Buajordet 

2 75

Miljømerket babystell Miljømerking 2 69-70 
Psykisk helse Barn og unges psykiske helse, 

intervju med en student 
Rune Tvedte 1 58 

Egne erfaringer og refleksjoner 
om bruk av LØFT i 
helsesøsterarbeid 

Reidun Kasin Skoje 2 35-38 

Helsesøstre kan bidra med 
psykologisk førstehjelp 

Solfrid Raknes 2 56-57 

Helsesøstre kan hjelpe barn og 
unge til å tenke grønntanker 

Marina Halvorsen 2 58-59 

Hvordan kan helsesøster støtte 
far i sin rolle som omsorgsgiver 
når mor lider av alvorlig 
fødselsdepresjon? 

Ann-Magrit Lona 2 62-66 

Kommunalt konsultasjonsteam 
Nome kommune 

Janne Gunnerud 
Ljosåk 

2 81-84 

Konsultasjonsteam i Skien 
kommune 

Inger Susanne Gisholt 2 85-86 

Nome kommune, første 
kommune med Zippys venner i 
Telemark 

Inger Elisabeth Borge 2 21-22 

Om kroppen i 
kommunikasjonen når temaet 
for kommunikasjonen er 
kroppsrelatert 

Reidun Kasin Skoje 2 26-30 

Om LØFT i forebyggende og 
helsefremmende arbeid for 
helsesøstre 

Vivian M.Luth-
Hanssen 

2 31-34 

Ungsinn – virksomme tiltak for 
barn og unges psykiske helse 

Greta Jentoft, Helene 
Eng 

2 53-54 

Rus/tobakk FRI – en nyttig 
samarbeidspartner 

Ove Jørgensen 1 48 

FRI – et samarbeid mellom 
helsesøstre og skolen 

Ove Jørgensen 3 39-40 

Skolehelsetjeneste/ 
ungdom 

Den gode skolehelsetjenesten i 
Telemark 

Janne Gunnerud 
Ljosåk 

2 14-18 

Helsesøsters erfaring med 
skilsmissegruppe i 
videregående skole 

Kari Andrine Bondø 1 41-42 

Helsesøstertjeneste til ungdom 
18-23 år med spesielle behov 

Rose Marie 
Rønningen 

2 23-25 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Berit Berg, prosjektleder NSF og
Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

LaH NSF startet i februar 2010
et pilotprosjekt som har fått
navnet pilot helsestasjon og
skolehelsetjeneste. Prosjektet er
en forlengelse av arbeidet med
spesialistgodkjenning av helse-
søstre, og er et samarbeid
mellom NSFs fagpolitiske avde-
ling og LaH.
NSFs forbundsstyre har bevilget
finansielle midler, og prosjektet
videreføres i 2011.

De tre pilotkommunene Austevoll i
Hordaland, Sør-Varanger i Finnmark
og bydel gamle Oslo har gjennomført
flere nettverkssamlinger med ulike
faglige tema. Blant annet har vi hatt
opplæring i mediehåndtering, og pi-
lotkommunene er utfordret på å pro-
filere tjenesten i lokale medier.
I disse dager gjennomføres dybdein-
tervju med helsesøstre og ledere i
samtlige pilotkommuner. Resultatene
fra disse dybdeintervjuene skal sam-
men med resultatene fra kartleggings-

undersøkelsen i Hordaland, Finn-
mark og Oslo inngå i den eksterne
evalueringsrapporten som vil bli pre-
sentert på helsesøsterkongressen i
april. Vi tror vi kan love interessante
funn!
Ut over våren og høsten vil kompet-
ansehevende tiltak bli planlagt og
gjennomført i pilotkommunene.
Styringsgruppen for prosjektet består
av Mette R. Dønaasen, fagsjef NSF,
Jorunn Lervik, folkehelserådgiver Fyl-
kesmannen i Sør-Trøndelag, Greta
Jentoft, enhetsleder Tromsø kommu-
ne, Nina Egeland, universitetslektor
helsesøsterutdanningen Universitetet i
Stavanger og Bente Larssen, rådmann
Sør-Varanger kommune.

Sentral prosjektgruppe består av Ma-
rianne Vollen, enhetsleder Steinkjer
kommune, Marit Nordstrand, folke-
helsekoordinator Høyanger kommu-
ne, Merete Karlsen, høyskolelektor
helsesøsterutdanningen Høyskolen i
Bergen, Astrid Seim Realfsen, helse-
søster Bergen kommune/kasserer
LaH-styret, Astrid Grydeland Ersvik,
leder LaH samt prosjektleder Berit
Berg, NSF.

Utdanningsutvalg
I november ble LaHs utdanningsut-
valg etablert. Dette er et underutvalg
av LaHs styre, og som sådan ikke en
del av pilotprosjektet. Det er allikevel
naturlig at vi har et tett samarbeid
mellom prosjektledelsen og utdan-
ningsutvalget, da kartleggingen vil gi
implikasjoner for hvilke etterutdan-
nings- og kompetansetiltak som bør
anbefales etablert eller videreutviklet
for helsesøstre.
I utdanningsutvalget sitter fra helse-
søsterutdanningene: Esther Hjælm-
hult, høyskolen i Bergen, Anne –
Gerd Karlsen, Universitetet i Tromsø,
Turid Sundar, Høyskolen Diakonova i
Oslo, fra praksisfeltet: Astrid Litland
Fana bydel Bergen, Merethe Hansen-
Bauer Østensjø bydel Oslo, og fra
LaH-styret: Hilde Egge og Signe My-
klebust.

Har du spørsmål om prosjektet?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder
Berit Berg på
berit.berg@sykepleierforbundet.no
eller faglig ansvarlig/leder i LaH NSF
Astrid Grydeland Ersvik på
astrid.grydeland@bluezone.no

ARTIKKELOVERSIKT 2010

Helsesøstre i et tverrfaglig 
samarbeid om risikoutsatte 
unge 

Nina Jentoft, Torunn 
S. Olsen 

3 14-15 

Jentesnakk Nina Næss 3 8 
Kjernegruppa ved Valstrand 
ungdomsskole, Birkenes 
kommune 

Jorunn Eikeland Olsen 3 17 

Tverrfaglig samarbeid i 
videregående skole 

Elisabeth Christiansen 3 16 

Tannhelse  Helsesøstrenes samarbeid med 
tannhelsetjenesten 

Hilde Søberg 1 28-29 

Vaksiner HPV-vaksine (Gardasil) Pernille Harg, 
Christian Syvertsen 

3 44

Diverse Endelig et magasin for far! Red. 3 46 
Fra drøm til virkelighet Marianne Seip 3 38-39 

Utarbeidet av Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH. 
 

PROSJEKT PILOT HELSESTASJON OG
SKOLEHELSETJENESTE
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Samtalebilder
Tittel: Samtalebilder
Forfatter: Merete Holmsen
Antall sider: 34 bilder med en tekstsi-
de til hvert bilde, tilhørende veileder
29 sider
Forlag: Cappelen Akademiske forlag,
juni 2010
ISBN: 978-82-02-31449-1
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Heidi Jernsletten,
helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Permen ”Samtalebilder” er et samtale-
verktøy som består av 34 bilder som
omhandler aktuelle tema som i et
barns hverdag kan oppleves som van-
skelig. Permen er bygget på to bøker
”Samtalebilder – en vei til kommuni-
kasjon med barn ” (2002, rev. utg.
2007) og ”Samtalebilder og tegninger-
en vei til kommunikasjon med barn i
vanskelige livssituasjoner” (2004) som
forfatteren har gitt ut tidligere. Kjell
E. Midthun har illustrert bildene som
er hentet fra disse og i tillegg er det
kommet noen nye bilder. Museteg-
ningene er gode med ansikts- og
kroppsuttrykk som gjør det lett for
barnet å identifisere seg med uansett
kulturtilhørighet. Permen kan brukes
til samtaler med barnehagebarn og til
rundt 10 års alder.
Samtalebildene handler om den lille
musegutten Marius (Mia kan brukes
hvis barnet er jente) og bamsen hans.
Bildene viser Marius i forskjellige
hverdagssituasjoner som det er me-
ningen at barnet/barna kan lage en
historie rundt. De par første bildene
er hyggelige for lettere å få samtalen i
gang, mens de fleste bildene forteller
om situasjoner som barn kan oppleve
som vanskelige, for eksempel mob-

bing og utestengelse, ensomhet, skils-
misse og sorg, men også glede og
gode følelser kommer frem.
Den tilhørende tekstsiden har en
overskrift og forteller om aktuelle
tema dette bildet kan handle om.
Tekstsiden består av fire rammer, en
der det er spørsmål om bildet. Videre
følger to rammer med spørsmål til
førskolebarn og skoleelever om de har
opplevd lignende ting. Og en ramme
med eksempler på fokuserte spørs-
mål.
Veilederen som føler med permen gir
blant annet anbefalinger om hvilke
type samtaler de enkelte bildene kan
brukes til. Teorien, erfaringene og de
små historiene i veiledningsheftet er
med på å gi bedre forståelse for bru-
ken av bilder i samtaler med barn.
Permen er absolutt dagsaktuell og jeg
kan anbefale permen for alle som ar-
beider med barn som en hjelp i utfor-
drende samtaler. Selv om man kan
bruke den slavisk, så tenker jeg den er
mest egnet som en ideperm der man
plukker ut aktuelle bilder med tilhø-
rende ark for å få i gang en samtale i

de aktuelle situasjoner. Det er derfor
viktig å ha lest veiledningen først, da
det er en del tips å hente der i forhold
til hvilke bilder som anbefales brukt i
hvilke situasjoner. Jeg ser også frem til
å bruke noen av bildene som utgangs-
punkt for gruppesamtaler. Selv om
det kan være en fordel å ha lest de to
bøkene som er nevnt tidligere for å
bedre sette seg inn i teorien rundt
bruken av samtalebilder så gir veiled-
ningen en kort og grei innføring i dis-
se temaene.
Det satses på psykisk helse både i bar-
nehage og skole, og denne permen
har nettopp dette som sitt mål; lære
barna å sette ord på følelsene sine slik
at de senere blir bedre i stand til å ta-
kle vanskelige ting. Samtalebilder har
en del til felles med program som
brukes i skolen som for eksempel
Zippys venner som brukes i 1.klasse
på en del barneskoler rundt om i ver-
den. I motsetning til bruken av en
del av disse programmene er fordelen
med dette samtaleverktøyet at man
ikke trenger å bli sertifisert for å bru-
ke det, det viktigste er at man er ge-
nuint interessert i å snakke med bar-
net/barna og viser interesse for det
barnet/barna forteller. Samtidig ute-
lukker ikke det ene det andre.
Dessverre gikk noen av ringene i per-
men raskt i stykker. Dette gjorde at
det ble vanskelig å bla i permen da ar-
kene til stadighet gled ut av ringene.
Innholdet og budskapet i permen er
imidlertid det viktigste og den øde-
lagte permen kunne ikke overskygge
dette.

BOKANMELDELSER
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Kulturens betydning
for oppdragelse og
atferdsproblemer
Transkulturell forståelse, vei-
ledning og behandling

Forfatter: Cecilie Jávo
264 sider. Heftet innbinding.
Universitetsforlaget Oslo, 2010
ISBN: 978-82-15-01616-0
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Britt Helene Skum Walseth,
helsesøster
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Cecilie Jávo er barnepsykiater og dr. med.
Hun arbeider som overlege ved Samisk
nasjonalt kompetansesenter- psykisk hel-
severn (SANKS), avd. barn og unge i Ka-
rasjok.
Cecilie Jávo er og leder av transkulturelt
utvalg i Norsk Psykiatrisk Forening.

Norge er et land som de siste årene
har hatt en raskt økende innvandring
med mennesker fra mange ulike kul-
turer. Fra å være et land med to folk,
det norske og det samiske, er vi nå i
likhet med mange andre land i Euro-
pa, et land med en sammensatt kultu-
rell befolkning.
Alle som arbeider med barn, unge og
familier kommer før eller senere i
kontakt med mennesker fra andre
kulturer.
Boka til Cecilie Jávo retter seg mot
alle fagfolk som jobber med barn,
unge og familier fra andre kulturer
enn den etnisk norske. Den er og
ment for studenter innen de ulike
fagfeltene som har interesse for å se
nærmere på sammenhenger mellom
kultur, oppdragelse og atferdsproble-
matikk.
Forfatteren tar utgangspunkt i egen
doktorgradsavhandling om barne-
oppdragelse og atferdsproblemer i sa-
misk og norsk befolkning, mens boka
er skrevet for alle som arbeider med
etniske minoriteter.
Forfatteren understreker betydningen
av kulturforståelse, og hun ønsker å gi
lesere økt kulturkompetanse og kul-
tursensitivitet. Disse kvalifikasjonene
regnes av forfatteren som viktige for
alle som arbeider med mennesker fra
minoritetskulturer.

Videre sier forfatteren at det er viktig
at en innehar et kritisk blikk på dette
arbeidet. Hun skriver at det i forhold
til forebyggende arbeid blant barn og
unge er lagt for liten vekt på at de
som arbeider med barna og de unge,
kjenner til, eller selv har samme mi-
noritetsbakgrunn.
Gjennom boka får leseren økt kunn-
skap om kultur og etnisitet. Leseren
får og mer kunnskap i forhold til bar-
neoppdragelse i andre kulturer, samt
slik som en ser det på bokas tittel, –
betydningen kulturen har for atferds-
problemer.
Boka starter med å ta for seg teori, for
så å se nærmere på hvordan bruke te-
orien i det praktiske arbeidet med
barn, unge og familier.
Den tar for seg det forebyggende ar-
beidet blant barn, unge og familier fra
etniske minoriteter ut fra flere faglige
ståsteder, slik at dette er en bok
mange fag kan dra nytte av i sitt ar-
beid.
For helsesøstergruppa er det spesielt
interessant at boka ser nærmere på
forebyggende arbeid innen helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten i forhold
til minoritetsgrupper.
Jeg anbefaler at du som helsesøs-
ter/helsesøsterstudent leser denne.

Samisk psykisk
helsevern
Nye landskap, kjente steder
og skjulte utfordringer

Forfattere: Anne Silviken og Vigdis
Stordal (.red.)
Sidetall: 270 sider
Forlag: ´CàlliidLàgàdus, Karasjok,
2010
ISBN 978-82-8263-015-3
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Tone Dervo, fagleder for hel-
sesøstertjenesten, Alta kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Boken har16 forfattere som alle har
tilknytning til SANKS. Disse bidrar
med 13 artikler som beskriver kultur-
sensitivt psykisk helsearbeid, gjennom
egne erfaringer, fra klinisk praksis,
gjennom tjenestetilbud og bruker-
stemmer.

Forfatterne presenterer blant annet
ulike kommunikasjonsformer sett i
sammenheng med betydningen av
hensynet til kulturbakgrunn, betyd-
ningen av følsomhet for ulike kultu-
relle preferanser og hvilken innvirk-
ning dette kan ha i psykisk helsear-
beid.
Boken fremstiller samisk psykisk hel-
severn fra flere sider gjennom histo-
rie, dagens praksis, manglende praksis
og erfaringer fra brukere.
Felles for alle artiklene er kommuni-
kasjon.

Artiklene er skrevet med samme opp-
bygning og er derfor lette å lese. Arti-
klene kan godt leses enkeltvis, men
anbefales lest kronologisk.
Boken setter fokus på at barn, unge
og voksne med samisk kulturbak-
grunn, har behov for å bli møtt med
forståelse av betydningen av samisk
språk og kulturbakgrunn. Det går ty-
delig fram av boken at mange ikke
har fått, og heller ikke i dag får den
oppfølgningen de har krav og behov
for, selv i flere samiske kjerneområ-
der.
Alle som ønsker å gi barn og unge

BOKANMELDELSER



med en annen kulturbakgrunn enn
sin egen et best mulig tjenestetilbud,
bør lese boka. Som ansatt i en kom-
mune med stor andel samisk befolk-
ning, har jeg mye å lære.

Øyemor – fødsels-
fortellinger fra
Sápmi
Forfattere: Toril Hanson, Nina Her-
mansen, Nina Schmidt og Annie
Henriksen (red.)
Forlag:SARANORD DA, 2009
ISBN: 978-82-303-1119-6
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anmelder: Greta Larsen, helsesøster,
Hammerfest kommune
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Øyemor – fødselsfortellinger fra Sápmi
er en viktig bok i et kvinnehistorisk
og kulturelt perspektiv, og aktualise-
rer samtidig spørsmålet om hvordan
vi ønsker at fremtidens fødselsomsorg
bør være. Boka inneholder 28 fødsels-
fortellinger, en fotoserie på 22 foto-
grafier og et etterord. Alle tekstene
presenteres på norsk, nordsamisk og
engelsk, noe som både speiler fler-
språkligheten i utvalget av fødende
kvinner og sørger for at boka kan nå
ut til et bredt publikum. Boka har
blitt til ved at jordmødre har inter-
vjuet kvinner i nærområdet. Fortel-
lingene er skrevet ned av redaktørene
og plassert i kronologisk rekkefølge.
De spenner over en tidsepoke fra tid-
lig på 1900-tallet til 2007, og stammer
alle fra det geografiske og kulturelle
området Sápmi.
Tittelen på boka henspeiler på det sa-
miske begrepet čalbmeeadni som di-
rekte oversatt blir «øyemor». En øye-
mor forstås her som en klok kvinne,
en som besitter tradisjonsbaserte
kunnskaper om fødsel og omsorg.
Fotoserien «Kvinneblikk», som pre-
senteres avslutningsvis i boka, blander
historiske og nye kvinneportretter fra
Sápmi, og denne kan sees som en
fotografisk illustrasjon av øyemor-be-
grepet.

Muntlige fortellinger har en sentral
plass i samisk tradisjon som bærer av
kunnskap og verdioverføring. Fra ge-
nerasjon til generasjon har kvinner
delt fødselsfortellinger og erfaringer,
og slik har kunnskap og kultur blitt
overlevert fra generasjon til genera-
sjon. I Øyemor dokumenteres fød-
selsfortellinger for ettertiden. For å
ivareta denne tradisjonelle muntlige
fortellertradisjonen presenteres derfor
fortellingene som mest mulig tro mot
sin muntlige opprinnelsesform.
Dette er en lettlest og engasjerende
bok der flere generasjoner kvinner
forteller om sine svangerskap, fødsels-
opplevelser og tiden med nyfødt
barn. Det er først og fremst en bok
om glede og sorg i forbindelse med
disse viktige hendelsene i et livsløp,
men den dreier seg også om hvordan
blant annet sentralisering og moder-
nisering har påvirket kvinners svang-
erskaps- og fødselsopplevelser i Sáp-
mi. Boka setter ord på den tause
kunnskapen som kvinners fødselser-
faringer og -historier gjennom gene-
rasjoner utgjør.
Fortellingene er også en reise mellom
gammel og ny tid. Vi får høre om
kvinner som fikk hjelp av sine slekt-
ninger når de fødte hjemme, kvinner
som ble assistert av en kjent jordmor
på fødestue, og kvinner som fødte på
sykehus langt fra sine nærmeste, og
som ofte møtte helsepersonell de ikke
kjente. Mange forteller også om lange
reiser for å komme til fødested; i be-
gynnelsen med reinsdyr og pulk,
etterhvert med motoriserte hjelpe-
midler.

Noen av kvinnene forteller om hvor-
dan krigen og evakueringen satte sitt
«utrygge» preg på svangerskap og
fødsel. Dette er fortellinger om føds-
ler i kalde sykehusbrakker og under
enkle materielle forhold i gjenreis-
ningstidens Finnmark. Etterkrigsti-
dens modernisering og – som en føl-
ge av den – institusjonalisering og
sentralisering av fødelsomsorgen
framkommer i fortellingene fra
1950–70-tallet. I boka finner vi der-
med også et spenn fra fødsler i hjem-
met eller goahti (teltet) og til fødeav-
delingene på regionale sykehus. Re-
daktørene reflekterer på denne måten
over viktige ting ved fødsels-omsor-
gen; blant annet hvordan sentralise-
ring og modernisering har påvirket
kvinners svangerskap og fødsel i Sáp-
mi, og hvordan fødsler på mange må-
ter er blitt «sykeliggjort» eller medi-
kalisert ved at alle skulle føde på syke-
hus – i den forståelse at dette er me-
disinsk tryggere.
Øyemor bør være av interesse for folk
som interesserer seg for kvinne- eller
urfolkshistorie, men boka bør også le-
ses av de som arbeider innenfor fød-
selsomsorgen, og den når også ut til
et mer generelt publikum. Boka setter
ord på kvinnekunnskap som spenner
over et mangfoldig område, både i et
historisk, geografisk og kulturelt per-
spektiv. Det er en viktig fortelling om
tradisjonsbundet kvinnekunnskap
som her settes ned på papiret. Samti-
dig utgjør den et dagsaktuelt bidrag
til debatten om hvordan framtidens
fødselsomsorg i Sápmi bør være. Tid-
ligere sametingspresdient Aili Keskita-
lo setter ord på nettopp dette formå-
let i sitt forord til boka: Kanskje kan
disse fortellingene formidle noe mer
enn erfaringer? Kanskje kan de hjelpe
oss til å sette ord på hva vi ønsker av
svangerskapsoppfølging, fødselshjelp
og barselomsorg i en samisk kon-
tekst? (6).
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