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Året vi brøt stillheten
2013 vil for alltid stå som året da Norske 
Kvinners Sanitetsforening brøt lydmuren 
– på mange måter. Det startet allerede 
24. januar med lansering av Rød 
knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT 
KVINNER. Dette skulle vise seg å bli en 
kampanje som for alvor åpnet det norske 
samfunns øyne for sanitetskvinnenes 
kamp mot vold mot kvinner – og for bedre 
livsvilkår for alle kvinner. Under lanserin-
gen sa forfatter Herbjørg Wassmo: «Vold 
og seksuelle overgrep er mer enn statis-
tikk. Det handler om knuste liv og ofte 
livslange traumer. Derfor er det så viktig 
at noen ser problemet og gjør noe med 
det». Sanitetskvinner over det ganske 
land tok henne på ordet – og sammen 
delte vi alene ut over 80.000 røde knapper 
før 2013 var omme. Aktiviteten ga gjen-
lyd i media, i politiske korridorer og i be-
folkningen generelt. Vi brøt stillheten!

8. mars gikk startskuddet for den storstil-
te, nasjonale markeringen av Stemme-
rettsjubileet. Vår grunnlegger Fredrikke 
Marie Qvam var en av de «fire store» for-
kjemperne som ble frontet i jubileet. I en 
tid der kvinner hadde få eller ingen mu-
ligheter til å påvirke samfunnsutviklin-
gen, ble Fredrikke Marie Qvam en nøkkel-

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING – HVEM ER VI?
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende 
organisasjon bestående av lokale foreninger med sterk for-
ankring i nærmiljøet. 737 foreninger (pr. 31.12.13.) jobber med 
organisasjonens saker i sitt lokalmiljø, og har aktiviteter som 
dekker definerte behov i deres respektive kommuner.

Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inklude-
rende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig inn-
sats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på 
kvinner. 

N.K.S. er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. 

Lands møtet er organisasjonens høyeste myndighet og arran-
geres hvert andre år. Landsstyret er høyeste myndighet mel-
lom landsmøtene og består av sentralstyret og de fylkesleder-
ne som ikke er valgt til sentralstyret.

N.K.S. ble stiftet i 1896 og er Norges største kvinneorganisa-
sjon. Vårt motto er: 

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

person i kvinnesaksmiljøet og en av de 
fremste forkjemperne for allmenn stem-
merett. Stemmerettsåret 2013 ble et år 
der Sanitetskvinnene feiret sine formødre 
og fikk stor oppmerksomhet for sin stolte 
kvinnesakshistorie. Vi brøt stillheten!

Landsmøte på Lillehammer var der alle 
delegater i N.K.S. var samlet for forhand-
linger og sosialt samvær i september - et 
landsmøte som ble spesielt for mange. 
Det ble valgt ny organisasjonsledelse. 
Landsmøtet vedtok ny strategisk plan for 
2014-2017, flere vedtektsendringer og 
prinsipprogram for kvinners livsvilkår. 
Ikke minst innebærer det å ha et prinsip-
program noe helt nytt for Sanitetskvinne-
ne. Det legger grunnlag for en mer utad-
rettet samfunnsaktørrolle. Vi vil fortsette 
å bryte stillheten!

Vekst i organisasjonen – nye sanitetsfore-
ninger og nye medlemmer som kan sikre 
et fortsatt høyt aktivitetsnivå over hele 
landet – det er det vi alle ønsker oss! I 
2013 startet vi opp 22 nye foreninger 
med flotte unge entusiastiske kvinner, og 
det er satt igang et grundig rekrutterings- 
arbeid. Vi vet at det er sakene og det å 
være til nytte som får frivillige til å orga-

nisere seg. Vi har sakene og hos oss kan 
de som vil gjøre en frivillig innsats være til 
nytte. Det oppdager stadig flere. Derfor vil 
de slutte seg til oss. På dette området er vi 
i ferd med å bryte lydmuren! 

Vi i landsstyret vil rette en stor takk til alle 
våre medlemmer for den flotte innsatsen 
dere har gjort i 2013. Landsstyret takker 
også våre samarbeidspartnere for godt 
samarbeid. Til slutt en stor takk til Sølvi 
Lundgaard, som takket av etter 11 år som 
organisasjonsleder, for måten hun har le-
det organisasjonen inn i en ny epoke på.

Ellen-Sofie Egeland
organisasjonsleder
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ARBEIDSOMRåDER

Kvinners helse og livsvilkår
N.K.S. skal være en aktiv pådriver for 
utvikling av kvinners helse og livsvilkår 
ved å drive opplysning om forskning og 
kunnskap, samt være aktiv i den 
helsepolitiske debatten gjennom medie-
utspill, høringer og deltakelse på aktu-
elle arenaer.

Også i 2013 sto kampen mot vold øverst 
på dagsordenen i N.K.S. sitt arbeid for å 
bedre kvinners helse og livsvilkår. Som 
ledd i dette arbeidet har vi initiert et 
samarbeid med syv andre aktører om en 
kampanje som skal mobilisere til 
nulltoleranse for vold mot kvinner. Disse 
aktørene er Den norske kirke, Islamsk 
råd, Virke, Krisesentersekretariatet, 
Reform (Ressurssenter for menn), JURK 
(Juridisk rådgivning for kvinner) og 
Pensjonistforbundet. Etter at Rød knapp-
kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER 
ble lansert den 24. januar, er det blitt 
delt ut over 130 000 røde knapper landet 
over. Den 25. i hver måned har det vært 
det vært mobilisert til morgenaksjoner i 

Oslo sentrum. Sanitetskvinner over hele 
landet har også delt ut røde knapper 
lokalt.

Kampanjen ledes av en styringsgruppe 
og N.K.S. har sekretærfunksjon for 
arbeidet. Det er nedsatt en lanserings-
gruppe og fire arbeidsgrupper innen 
temaene: rettigheter, behandling, fore-
byg ging og forskning.

Felles arenaer
Sammen med samarbeidspartnerne ble 
det arrangert en halvdagskonferanse om 
vold i Litteraturhuset 25. november, FNs 
internasjonale dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner. Her ble det satt fokus på 
kampanjens krav til forebygging, hjelpe-
tilbud, forskning og juridiske rettig heter 
knyttet til vold mot kvinner.

Lokale sanitetsforeninger landet over 
har fulgt opp arbeidet med å sette vold 
mot kvinner på dagsorden ved å holde 
åpne møter med foredragsholdere og 

paneldebatt. Flere foreninger har holdt 
møter knyttet opp mot stemmeretts-
jubileet, og voldsperspektivet sett i lys av 
at kvinner har hatt stemmerett i 100 år.

Det er også koordinert, planlagt og 
gjennomført møte om vold i samarbeid 
med Justisdepartementet. 

Over 500 kvinner fylte salen i Oslo 
Kongressenter under Kvinnehelsedagen 
den 16. mars. Temaene omhandlet 
kvinners livsvilkår, og spente seg fra 
kvinner og pensjon til stress og søvn.

Nye lavterskeltilbud
Kvinnerommet er et nytt og unikt 
lavterskeltilbud for voldsutsatte kvinner, 
og er tilknyttet Veiledningssenteret for 
pårørende til rusavhengige i Sandnes. 
Dette to-årige pilotprosjektet er nå inne i 
sitt andre år.

Siden 2008 har det i offentlige dokument 
vært pekt på behovet for å vurdere en 

F.v.: Anne-Karin Nygård, 
N.K.S., Marta Trzcinska, 
Juridisk rådgivning for 
kvinner,(JURK), Lone Alice 
Johansen, Krisesentersekre-
tariatet, Are Saastad, 
Reform, Torbjørg Aalborg, 
Virke og biskop Solveig 
Fiske, Den Norske Kirke.
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LANDSSTYRETS KVINNEHELSEKOMITÉ (frem til høstens LST-møte)
Liv Stokkenes Jacobsen (leder), N.K.S. Sogn og Fjordane
Gunvor Kjølhamar, N.K.S. Hedmark
Hildgunn Hammer, N.K.S. Troms
Elisabeth Sortland Sande, N.K.S. Rogaland
Hanne Sundt, Overgrepsmottaket i Oslo
Fagkonsulent Anne-Bente Stigen Berg er komiteens sekretær

nasjonal portal for overgrepsutsatte. 
Fortsatt er dette under utredning. I 
mellomtiden har Sanitetskvinnene ut-
red et og utviklet en portal for utsatte for 
seksuelle overgrep som nå er lanserings-
klar. Portalen har fått navnet Dine 
grenser. Det arbeides for statlig finansi-
ering av drift av portalen i påvente av et 
større offentlig utviklingsarbeid.

TV-aksjonen
Det ble nedlagt betydelige ressurser 
med utarbeidelse av søknad til NRK TV-
aksjonen, uten at man lyktes å få tildelt 
aksjonen for 2014. Tittelen på søknaden 
var: Fredrikkes Kvinnerom – hjelp og 
støtte til voldsutsatte kvinner.

Påvirkning
N.K.S. har deltatt i aktuelle fagseminar, 
og blant annet deltatt på samarbeids-
møte i Helse- og omsorgsdeparte mentet 
om ny folkehelsemelding. 

N.K.S. har sendt høringssvar på Stortings-
melding 34 (2012-2013) – Folkehelse-
meldingen God helse – felles ansvar. 
Sanitetskvinnenes svar fokuserte på vold 
mot kvinner og konsekvenser for barn. 
Dette gjenspeiles i Stortingsmeldingen.

Videre er det sendt høringssvar til 
endring av straffeloven av 1902 og 
straffe loven av 2005, og kapitler og 
bestemmelser som omhandler person-
for følgelse, voldtekt, andre seksuelle 
overgrep, formidling av prostitusjon, 
forberedelse til tvangsekteskap og regler 
om foreldelse.

Det er også avgitt høringssvar på Stor-
tings melding 15 – Forebygging og 
bekjempelse av vold i nære relasjoner – 
det handler om å leve.

N.K.S. deltok også på FNs Kvinne-
kommisjon i New York i mars der 
hovedtemaet var vold mot kvinner og 
synliggjøring av den.

Opplæring
Fylkesledere og fylkeskontakter innen 
helse og beredskap var samlet til felles 
strategiseminar i januar, sammen med 
tillitsvalgte innen omsorgsberedskap. 
Hovedtemaet var vold mot kvinner. 

Temaene for kvinnehelsedelen var 
rolleforståelse, etterfulgt av en praktisk 
oppgave der resultatet skulle bli en mal 
for gjennomføring av en konferanse.
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Kvinner med minoritetsbakgrunn
N.K.S. skal bidra til inkludering av 
kvinner med minoritetsbakgrunn i det 
norske samfunnet for å sikre at alle 
kvinner opplever at de er en del av et trygt 
og inkluderende samfunn. Sanitets -
kvinnene har en langsiktig avtale med 
Integrerings- og mangfolds direktoratet 
(IMDi). Samarbeidet skal videreutvikles 
og det skal etableres konkrete prosjekter 
nasjonalt og lokalt. 

Pr. 31.12.2013 var det etablert SESAM og/
eller flyktningeprosjekt i 45 av landets 
kommuner. Her møtes kvinner for å ha en 
arena der de blant annet kan lære og 
praktisere norsk. Språkkunnskaper er 
grunn leggende for inkludering i storsam-
funnet, arbeidslivet og for deltakelse i det 
frivillige Norge – organisasjonslivet.

Gode arenaer
Integreringsarbeidet legger vekt på å 
etablere gode arenaer og møteplasser. 
Sanitetskvinnenes frivillige innsats bidrar 
til at minoritetskvinner får nye nettverk. 
Et eksempel på en god møteplass er å 
arrangere kafekvelder.

Fysisk aktivitet: å være fysisk aktiv 
bygger god helse, også psykisk. Derfor 

satser N.K.S. på å stimulere jenter og 
kvinner med minoritetsbakgrunn til del - 
takelse i mosjonsløp som Jentebølgen, 
og Hopp og Sprett med vett, hvor en av 
aktivitetene knytter seg til svømme-
trening. Flere lokale sanitets foreninger 
har gå- og turgrupper, kombinert med 
sosialt samvær, samt informasjon og 
kunnskap om eksempel vis kosthold.

Samfunnsdeltakelse: Deltakelse i 
samfunnet er et annet felt N.K.S. ønsker å 
stimulere til. På grunn av N.K.S. sin sentrale 
rolle i stemmerettsjubileet har også 
valgdeltakelse vært satt på dagsorden. 

Sanitetskvinnene ønsker å bidra til en 
god og alternativ læringsarena for unge 
mennesker, og arrangerte i desember en 
guttekonferanse for elever fra 5.-7. klasse-
trinn ved Lakkegata skole i Oslo. Temaene 
omhandlet seksuell trakas sering, språk-
bruk, holdninger i forhold til en selv og 
verden rundt, kommentarer om kropp og 
utseende, samt sosiale medier og mobil-
telefonen som arena for hets og sjikane.

Opplæring: Minoritetshelse var et viktig 
tema da det ble avholdt integrerings-
seminar i april. 39 sanitetskvinner fra 19 

forskjellige foreninger stilte opp på 
seminaret for å lære, bli inspirert og ikke 
minst for å utveksle erfaringer med hver-
andre. Helse perspektivet omfattet fysisk 
aktivitet, identitet, æresrelatert vold og 
barne oppdragelse.

Nettverk: N.K.S. deltar i nettverk for 
organisasjoner som arbeider med 
minoritets helse i frivillig sektor (NIFS).

Det har også vært møter med Diabetes-
forbundet, bydel Gamle Oslo og Helse-
forum for kvinner om et mulig samarbeid.

Midler
Samarbeidet med IMDi er videreført med 
tildeling av midler på 350 000 kroner. 

N.K.S. har også fått 620 000 kroner fra 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 
til fysiske aktiviteter for minoritets-
kvinner, integreringsseminar og mini-
seminar om fysisk aktivitet.

Reidar og Gunnar Holsts legat har gitt 
100 000 kroner til å arrangere jente- og 
guttekonferanse mot vold.

ARBEIDSOMRåDER

Fem nasjoner i bassenget i Levanger.
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Søsterorganisasjon i Etiopia
N.K.S. har etablert en myndighets-
godkjent søsterorganisasjon i Etiopia, 
Women´s Health Association of Ethiopia 
(WHAE).

WHAE bygges opp etter modell av Norske 
Kvinners Sanitetsforening, og er en 
selvstendig organisasjon godkjent av 
etiopiske myndigheter for å drive 
landsdekkende arbeid i det afrikanske 
landet. Etiopia er et fattig land. Fattig-
dommen bidrar, sammen med patriar-
kal ske strukturer og tradisjoner bidrar til 
at kvinner holdes nede. Gjennom å 
hjelpe kvinnene bidrar arbeidet i Etiopia 
også indirekte til å hjelpe deres barn, 
familier og lokalsamfunn. 

Ni regioner
Utviklingsarbeidet i Etiopia drives langs 
tre akser: Organisasjonsutvikling, helse-
prosjekter og inntektsbringende arbeid. 
Virksomheten er et godt eksempel på 
bærekraftig bistandsarbeid som bidrar 
til bedre fremtidsmuligheter for etiopis-
ke kvinner og deres familier. I 2013 ble 
det arbeidet med å opprette nye 
foreninger i Gambella og Beninshangul. 
Totalt er organisasjonen etablert i ni av 
landets elleve regioner: Addis Abeba, 
Oromya, Tigrey, Amhara, Sør-Provinsen, 
Dira Dawa, Harar, Gambella og Benin-
shangul.

Samarbeid
Det ble gjennomført to partnerbesøk til 
Etiopia i 2013 – et i februar ved 
generalsekretær i N.K.S. og et i mai ved 
prosjektleder i N.K.S. Under partner besøket 
i februar ble samarbeidet i forbindelse 
med gjennomføring av student praksis for 
Høgskolen i Molde og Bergen gjennom-
gått. 

Generalsekretæren i N.K.S. besøkte også 
flere lokalforeninger. Under partner-
besøket i mai holdt prosjektleder Jan 
Monsbakken flere kurs, blant annet i 
Shone.

Påvirkning
Arbeidet i Etiopia har vekket inter-
nasjonal oppsikt på FNs Kvinne-
kommisjon i New York i mars. Her deltok 
også generalsekretær Birikit Tefere i 
WHAE, som var invitert til å komme av 
UN Women – Unites Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment 
of Women.

Terefe gjennomførte også et viktig 
opphold i Norge med utstrakt foredrags-
virksomhet der hun holdt innlegg på den 
internasjonale konferan sen Partnership 
for Change og ved Universitetet i Oslo. 
Hun holdt også innlegg i Steinkjer i 
forbindelse med Stemmerettsjubilet. 
Fredrikke Marie Qvam ble 11. juni hedret 
med en egen feiring, og Terefe holdt 
innlegg om «arven etter Fredrikke».

Birkit Terefe var også gjest under N.K.S. sitt 
landsmøte på Lillehammer i september.

Finansiering
Direktoratet for utviklingssamarbeid 
(NORAD) via Forum for Kvinner og Ut-
viklings spørsmål (FOKUS), har bidratt 
med 400 000 kroner til drift og 
oppbygging av WHAE. N.K.S. sentralt 
finansierer utvikling av forretningsplaner 
og igangsetting av inntektsbringende 
aktiviteter i de lokale foreningene. En 
tredje finansieringskilde er fadder-
ordningen som går ut på at norske lokal- 
eller fylkesforeninger er faddere for 
etiopiske foreninger. Gjennom 
fadderordningen er det i 2013 bidratt 
med midler til ulike kvinnehelseprosjekter 
på lokalt nivå. Og fadderskap er nå på 
plass for de etablerte foreningene i 
Etiopia.

ARBEIDSOMRåDER

Det er nå etablert sanitetsforeninger i ni av landets elleve regioner.
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Forskning og utvikling
N.K.S. skal være en ledende aktør innen 
forskning på kvinnehelse. «Jentene har 
rangen» er N.K.S. sin forskningsstrategi 
som er retningsgivende for forsknings- 
og utviklingsarbeidet (FoU) på alle nivå i 
organisasjonen frem til 2014.

FoU satsingen er i tråd med organisasjo-
nens fokus på kvinners helse og livsvilkår. 
N.K.S. mener at kvinner ofte behandles 
med bakgrunn i begrenset kjønns-
spesifikk kunnskap. Ved å finansiere 
forskning på kvinners helse, sykdom og 
livsvilkår ønsker organisasjonen å med-
virke til å tette igjen kunnskapshull og 
fremskaffe ny viten. Det arbeides også 
for å få Forskningsrådet (NFR) til å eta-
blere et eget kvinnehelseprogram.

Fagsamarbeid
N.K.S. er oppnevnt av Helse Sør-Øst i  
re  feransegruppen til Nasjonal kompe- 
tansetjeneste for kvinnehelse ved Riks-
hospitalet, Oslo Universitetssykehus. I 
sam arbeid med Nasjonal kompetanse-
tjeneste for kvinnehelse ble det 8. februar 
avholdt fag og forskningskonferanse 
«Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv» med 
120 deltakere.

N.K.S. er også en del av forskningsnett-
verket i regi av Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning om voldtekt og seksuel-
le krenkelser. 

N.K.S. har deltatt i arbeidet med nye 
plattformer for folkehelse i regi av Norsk 
Sykepleierforbund (NSF). N.K.S. deltar i 
nordisk programkomite for Nordisk For-
um 2014 – «New action on womens righ-
ts» samt i norsk styringsgruppe. Under 
en nordisk konferanse om psykisk helse 
i tiden rundt fødsel i regi av Folkehel-
seinstituttet og Regionssenter for barn 
og unges psykiske helse (RBUP øst og 
sør), ble «Mamma Mia» presentert. 
«Mamma Mia», som eies av N.K.S., er et 
nettbasert program som skal fremme 
helse under svangerskapet og forebygge 
fødselsdepresjon. Det er et lavterskeltil-
bud som skal tilbys alle fødende. 

Midler
N.K.S. har mottatt betydelig økonomisk 
støtte fra Scheiblers Stiftelse til utvikling 
av «Mamma Mia».

Gjennom egne fond og midler fra  
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 

forvalter Sanitetskvinnene mellom 15-20 
millioner kroner til forskning- og utvik-
lings prosjekter.

Til sammen har N.K.S. fått tildelt midler 
fra ExtraStiftelsen til 22 prosjekter. 12 av 
disse er nye: 6 doktorgradsløp hvorav en 
post.doc, fire innen forebygging og ett 
rehabiliteringsprosjekt. 

Midler fra N.K.S. sine egne fond tildeles 
av Sentralstyret, etter vurdering foretatt 
av et ekspertpanel og i tråd med organi-
sasjonens forskningsstrategi.

N.K.S.’ ekspertpanel 2013
Berit Schei, professor dr.med., NTNU, 
åshild Slettebø, professor, Universitetet i 
Agder, Anne Eskild, professor dr.med., 
Universitetssykehuset Akershus, Signe 
Flottorp, spesialist i allmennmedisin, dr. 
med, Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten, Marite Rygg, professor, 
NTNU, Marit Kirkevold, professor, Insti-
tutt for helse og samfunn, UiO, Guro Va-
len, professor Institutt for medisinske 
basalfag, UiO, Siri Thoresen, seniorfor-
sker, NKVTS og Natasha Skalko-Basnet, 
professor Institutt for farmasi, UiT.

ARBEIDSOMRåDER

Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge benskjørhet, men hvordan er effekten på strukturelle egenskaper i hoften?
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BEVILGNINGER FRA N.K.S.-FONDENE 2013 TIL BRUK I 2014
Følgende forsknings - og utviklingsprosjekter mottok midler fra Sanitetskvinnenes fond for forskning og utvikling i 2013. 
Bevilgningene er vedtatt av Sentralstyret.

NYE TILDELINGER
Kreftfondet
Kirurgisk fjerning av eggstokker og eggle-
dere for å forebygge arvelig kreft i eggle-
derne. Det reduserer risiko for eggstokk 
kreft opp mot 80 prosent, men kan på 
samme tid medføre flere uønskede sen-
virkninger: Økt risiko for hjerte- og kar-
sykdom, redusert livskvalitet, økte over-
gangsaldersrelaterte plager og nedsatt 
seksualfunksjon. Målet med dette dok-
torgradsarbeidet å studere senvirkninger 
etter slik operasjon. Doktorgradsstipendi-
at Nora Johansen, lege i spesialisering 
gynekologi/obstetrikk, Sørlandet Syke-
hus, Arendal. Hovedveileder er Trond Mic-
helsen, overlege ved Rikshospitalet, Oslo 
Universitetssykehus (OUS). Prosjektet er 
et samarbeid mellom OUS og Sykehuset 
Sørlandet. Bevilget 625 000 kroner.

Osteoporose
Forebygging av osteoporose gjennom akti-
vitet. Prosjektet skal se på sammenhen-
gen mellom fysisk aktivitet og strukturelle 
egenskaper i hoften ved å belyse aktivite-
tens intensitet, varighet og frekvens for 
utviklingen av osteoporose og brudd. Sti-
pendiat Saija Mikkilä, bioingeniør, master i 
kroppsøving, Institutt for samfunnsmedi-
sin, UiT, Norges arktiske universitet i Alta. 
Hovedveileder er Bente Morseth, post.
doc-stipendiat ved UiT Norges Arktiske 
Universitet. Bevilget 625 000 kroner.

Kvinnehelse
Kvinner/mødre med flerkulturell bakgrunn 
og psykisk helse. 1.år forebyggingspro-
sjekt ved Loveleen R. Brenna, som er ut-
dannet innen pedagogikk, psykologi, sosi-
alpedagogikk og migrasjon. Prosjektet i 
regi av konsulentfirmaet Seema skal ut-
vikle et kompetanseprogram og en hånd-
bok for mødre med minoritetsbakgrunn. 
Sentrale temaer vil være det å være for-
eldre i nytt land, viktigheten av barns del-
takelse i idrett og frivillighet og veien inn i 

arbeidslivet. Modulene inkluderes innen-
for N.K.S. sitt integreringsarbeid. 
Prosjektet er støttet med 300 000 kroner.

FLEREÅRIGE PROSJEKTER
Kvinnehelse
År 2
Behandling av spiseforstyrrelser. Effekt 
av kognitiv terapi, fysisk aktivitet og kost-
holdsrådgivning. Doktorgradsprosjektet 
er en randomisert, kontrollert studie.

Stipendiat er Therese F. Mathisen, ernæ-
ringsfysiolog og stipendiat ved Norges 
Idrettshøgskole. Hovedveileder er profes-
sor Jorunn Sundgot-Borgen, Norges 
Idrettshøgskole, Oslo. 
Bevilget 625 000 kroner.

Fondet for barn og unge
År 2
Barns matmot – en intervensjonsstudie 
for å fremme sunne matvaner blant små-
barn for å forebygge overvekt. Prosjektet 
undersøker om det er mulig å forebygge 
overvekt, bl.a. ved at barn får økt mat- og 
måltidsglede, at foreldres matrelaterte 
adferd endres og om tiltak i så tidlig alder 
har en langtidseffekt frem mot skolestart. 
Doktorgradsstipendiat er Sissel Heidi Hel-
land, universitetslektor og mastergrad i 
pedagogikk, fagbrev kokk, Universitet i 
Agder Institutt for folkehelse, idrett og er-
næring. Hovedveileder ph.d. Nina Cecilie 
Øverby, Universitetet i Agder. 
Bevilget 625 000 kroner.

Fond for psykisk helse
År 2
Mamma Mia. Bruk og implementering av 
web-basert intervensjon for fødselsde-
presjon.

2. år post.doc Filip Drozd, post.doc-sti-
pendiat ved Regionalt Senter for ung-

domspsykiatri (RBUP). Prosjektet er en 
del av evalueringen av programmet 
«Mamma Mia», for å kvalitetssikre hvor-
dan implementeringen skjer best mulig 
og at programmet har den ønskede  
effekt for kvinner med fødselsdepresjon. 
Bevilget 750 000 kroner.

Kreftfondet
År 3
Bedre behandling av genitale infeksjo-
ner. Rollen til nanomedisin og antiviral 
terapi. Infeksjoner i underlivet er et van-
lig helseproblem hos kvinner i alle aldre. 
Infeksjoner kan gi alvorlige konsekven-
ser som sterilitet, for tidlig fødsel, sykdom 
og dødelighet hos spedbarnet, samt med-
føre celleforandringer som er forstadier til 
kreft hos kvinner. Hovedmålet med dette 
prosjektet er å utvikle og evaluere farma-
søytiske leveringssystemer som oppnår 
en mer pasientvennlig og effektiv behand-
lingsform i behandlingen av vanlige infek-
sjoner basert på nanomedisin, som er  
farmasøytisk infrastruktur på atomnivå. 

Doktorgradstipendiat er May Wenche Jør-
aholmen, master i farmasi, Institutt for 
farmasi, Universitetet i Tromsø. Hoved-
veileder er professor Natasa Skalko-Bas-
net, ved Institutt for farmasi, Universitet i 
Tromsø. Bevilget 625 000 kroner.

Det er også bevilget 350 000 kroner til 
sluttføringen av post.doc-arbeidet til  
reumatolog Anne Marit Selvaag, dr.med 
reumatolog, Reumatologisk avdeling 
Rikshospitalet, OUS. Hun ser på hvordan 
det går med unge voksne pasienter etter 
30 år med barneleddgikt. Hun vurderer 
bl.a. om de utvikler kreft. Resultatene vil 
ha konsekvens for forebygging av øvrig 
sykdom som kan utvikles som konsekvens
av barne leddgikten og behandlingen

ARBEIDSOMRåDER
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Eldre
N.K.S. arbeidet også i 2013 for å styrke 
de eldre sine rettigheter og omsorgs-
tilbud sammen med Norsk Pensjonist-
forbund, Kirkens Bymisjon og Eldre-
aksjonen. Det arbeides aktivt for å 
sikre eldre hjelpetrengende et lovverk 
som gir rett til å få dekket grunn-
leggende behov, uavhengig av hvor i 
landet en bor. 

N.K.S. har deltatt på et møte i Helse-
direktoratet om utvikling av god 
eldreomsorg. 

Et viktig tiltak for en god eldreomsorg er 
etablering av eldresentre som kan være 
et tilbud for å sikre bedre helse og livs-
vilkår hos eldre. Universitet i Oslo skal, 
etter avtale med N.K.S., gjennomføre et 

forprosjekt for utvikling av aktivitets-
sentre for eldre, i henhold til føringer i en 
større testamentarisk gave fra et 
utenlandsk fond. Prosjektets tittel er 
«Senter for helse, aldring og aktivt 
samspill på tvers av generasjonene». 
Dette forprosjektet har vært planlagt i 
2013, og skal gjennomføres i samarbeid 
med tre lokalforeninger i 2014.

ARBEIDSOMRåDER
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Omsorgsberedskap
N.K.S. skal være en attraktiv samarbeids-
partner for sentrale og lokale myndig-
heter knyttet til beredskapsfeltet. På 
nasjonalt nivå er det inngått sentrale 
avtaler med Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap og Helsedirekto-
ratet.

Sanitetskvinnenes oppgave er å bistå 
med omsorgsberedskap. 

Syv nye grupper er etablert dette året; 
Lunner, Gran, Nesbyen, Halsa, Tydal, 
Namsskogan og Sandessjøen. 

Totalt er det nå 104 omsorgsberedskaps-
grupper, hvor 82 av dem har underskre-
vet samarbeidsavtale med sine respekti-
ve kommuner. 

Tre omsorgsberedskapsgrupper er avvi-
klet, Spydeberg, Volda og Dyrøy. 

Aksjoner
Omsorgsberedskapsgrupper har deltatt 
i totalt ni aksjoner: Forpleiningsoppga-
ver ved flom, ras, brann, leteaksjoner og 
ved dødsulykke. Gruppene i Engerdal, 
Nord-Odal, Gausdal, Sel, Kvam, Lier og 
Todalen var i aksjon. 

Til sammen har åtte forskjellige grup-
per deltatt i større øvelser, blant annet 
ved terrorøvelse, gasslekkasje, togav-
sporing og flyhavari og Øvelse Tyr.

Opplæring
Det har vært arrangert felles strategi-
seminar for fylkesledere og fylkeskon-
takter innen kvinnehelse og beredskap i 
januar. Hovedtema var vold mot kvinner.

Temaene på beredskapsdelen var blant 
annet: «Sivilforsvarets ansvar, oppgaver 
og organisering. Hvordan passer N.K.S. 
inn i dette og hvor viktig er samspillet 
med de frivillige».

Landsstyrets beredskapskomite har 
arrangert omsorgsberedskapsseminar 
i Tromsø for gruppeledere og fylkes-
kontakter med 55 deltakere. I tillegg 
til fagtemaene var det nyttig erfa-
ringsutveksling.

Representasjon
N.K.S. sin representant har deltatt på 
styremøter i Folk og Forsvar, Folk og 
Forsvars Nordiske konferanse og tre 
Landsrådsmøter i Heimevernet.

N.K.S. har deltatt i Helsedirektoratets 
Samarbeidsorgan for helsemessig og 
psykososial oppfølging etter 22.07.11.
N.K.S. har vært i et møte i Røde Kors 
om et mulig samarbeidsprosjekt, og 
det har vært avholdt et uformelt møte 
med Norges Bygdekvinnelags bered-
skapsutvalg om et eventuelt sam- 
arbeid.

LANDSSTYRETS BEREDSKAPSKOMITÉ (frem til høstens LST-møte)
Alma Hovda Bø, N.K.S. Oppland (leder)
Ann-Kristin Aurland, N.K.S. Hedmark
Janne Fallan Lorentsen, N.K.S. Vest-Agder

Fagkonsulent Jorunn Sjølie var komiteens sekretær

ARBEIDSOMRåDER

Bildet er hentet fra en større øvelse i Engerdal.
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NOEN STORE DAGER

Jente (16) kronisk syk, og har mistet 
sin lillebror på 12, drømmer om å bli 
forfatter og ønsket å møte Jostein 
Gaarder. De to møttes over en hygge-
lig lunsj der praten gikk forfattere i 
mellom.

Gutt fikk sin store dag i Liseberg. 
Sammen med mor hadde han en 
fantastisk dag, som startet med en 
tur på byen før fornøyelsesparken 
åpnet dørene kl.15.00. Parken var 
pyntet med flere tusen lys, isshow 
og ikke minst hjemmelaget kakao 
kom følselsen familien ikke hadde 
hatt på lang tid – nemlig gleden over 
at det var jul.

Seks jenter fikk møte idolet sitt - 
Justin Bieber – man kan bare tenke 
seg hvordan det var å få møte en su-
perstjerne ....

Noen barn fikk oppfylt drømmen 
ved å få spise pizza på Peppes og så 
gå på kino.

Tilsammen har 75 barn hatt sin sto-
re dag i Dyreparken i Kristiansand. 

Jente (15) som sliter med overvekt 
fikk møte hele Norges trener, Yngvar 
fra NRK-programmet Puls, da hen-
nes ønske var å møte noen som kun-
ne hjelpe henne med å få motivasjon 
til å begynne med fysisk aktivitet.

En gutt, som har et sjeldent syn-
drom, hadde en stor aften da han 
fikk være på besøk i TV2 under sen-
ding av en av kampene i Premier Le-
ague. Den fotballinteresserte gutten 
fikk sitte i studio med de andre fot-
ballgutta mens de kommenterte 
kampen.

N.K.S. har mange aktiviteter som styrker 
barn og unges helse og livsvilkår, både 
når det gjelder forebygging og helsefrem-
mende tiltak. Sanitetskvinnene har alltid 
hatt et sterkt engasjement for barn og 
unge.

Hvert år bevilger lokale foreninger millio-
ner av kroner til aktiviteter og tiltak for 
barn. Innsatsen er rettet mot sunne mat-
vaner gjennom servering av skolefrokos-
ter, og bidrag til blant annet ferie- og fri-
tidstiltak og leksehjelp.

I Norge i dag er det mange barn og unge 
som trenger et friminutt fra en tøff hver-
dag. Derfor arrangeres det drømmedager 
gjennom Min dag i dag. Ønskene kvali-
tetssikres av etablerte kontaktpersoner 
som består av fagpersonell innen det  
offentlige, som barnevernet, skoleverket 
og helsevesenet. Arbeidet med å utvide 
organisasjonens nettverk av kontaktper-
soner pågår kontinuerlig, og nettverket 
av kvalifiserte hjelpere øker for hvert år.

Min dag i dag har en egen tverrfaglig res-
sursgruppe, som er nedsatt sentralt.

I 2013 ble det arrangert 126 drømme-
dager for tilsammen 240 barn fra hele 
landet.

Det danske Egmont Fondet – En hånd-
rækning valgte seg N.K.S. da det ble be-
stemt at programmet skulle utvides og 
omfatte Norge med påfølgende midler på 
1.1 millioner norske kroner.

Min dag i dag har også fått 300 000 kro-
ner fra Reidar og Gunnar Holsts Legat. Lo-
kale sanitetsforeninger har til sammen 
gitt 719 000 kroner. N.K.S. Buskerud har 
gitt 88 000 kroner. En rekke sanitetsfore-
ninger har vært flinke til å bidra med  
beløp som varierer i størrelsesorden fra  
50 000 kroner og nedover.

Barn og unge

ARBEIDSOMRåDER
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Ny giv
N.K.S. har siden 2008 arbeidet aktivt 
med å utvikle satsingsområder som eg-
ner seg for frivillig innsats. Det erfares at 
stadig flere yngre kvinner ønsker å enga-
sjere seg.

Organisasjonen har en høy snittalder på 
medlemmene og mange faller fra. Derfor 
er det behov for å organisere tilbudet til 
nye engasjerte medlemmer.

Dette er noe av bakgrunnen for at Lands-
styret har etablert prosjektet «Ny giv».
Målet var 20 nye foreninger på ett år, og 
målet er nådd. Det er en blanding av nye 
foreninger, revitalisering av utdøende 
foreninger og steder hvor de unge valgte 

å gå inn i allerede etablerte foreninger. 
De 20 nye foreningene er spredd på sju 
fylker. 

Vil bli Sanitetskvinner
Prosjektet har gitt flere store, yngre  
sanitetsforeninger. Foreløpig rekord sat-
te Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsfore-
ning med 140 fremmøtte på informa-
sjonsmøte og cirka 200 medlemmer ved 
utgangen av 2013. 

Prosjektleder har også besøkt allerede 
oppstartede unge foreninger for inspira-
sjon, både de som er startet i prosjektå-
ret og tidligere. Totalt er det gjort 38 be-
søk på elleve måneder.

Positiv utvikling
Prosjektet har vist at mange unge  
kvinner ønsker å bli med i N.K.S., og at 
sakene vi jobber for har appell. De unge 
ser også dette som en fin måte å utvide 
sitt nettverk på. I november ble det  
arrangert Ny giv-seminar på Gardermo-
en med over 80 deltakere. Tilbake- 
meldingene var svært gode.

De nye foreningene må tas godt vare på, 
og det utvikles verktøy for at det skal 
være lett å både starte opp en ny 
forening og drive den.

Over 80 sanitetskvinner på tvers av alder og kultur møttes til Ny giv-seminar.

Inspirasjon og glede var blant stikkordene for Ny giv-seminaret på Gardemoen.
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Landsmøtet fattet et historisk vedtak
Et enstemmig landsmøte sa ja til et 
historisk vedtak som gjør at Norske 
Kvinners Sanitetsforening tar en tydelig-
ere posisjon som en viktig samfunnsaktør.

På det 48. landsmøtet på Lillehammer i 
september vedtok delegatene organisa-
sjonens første prinsipprogram. Sanitets-
kvinnene har som en del av sitt formål å 
bedre kvinners livsvilkår. Det er også ved-
tatt at N.K.S. innen dette område skal 
være en sentral samfunnsaktør. I praksis 

tilsier det at organisasjonen skal være 
synlig i den offentlige debatten med 
hensyn til å ta stilling til ulike spørsmål 
og problemstillinger som blir stilt og reist. 
Både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sanitetskvinnene har hittil manglet ned-
felte prinsipp om hva organisasjonen vil 
ha fokus på innen kvinners helse og 
livsvilkår, og hvilke standpunkt som skal 
inntas. 

Programmet angir hva som er organisa-
sjonens offisielle standpunkt i sentrale 
spørsmål innen fire fokusområder:

1. Kvinnehelse
2. Vold mot kvinner
3. Arbeid og samfunn
4. Globale utfordringer

Innen disse fire områdene nedfelles 
stand  punkt som vil være retningsgivende 
for hva organisasjonen skal uttale seg om, 
og hva innholdet i uttalelsen skal være. 

ORGANISASJONEN

F.v: Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, Anne Britt Hauge,1. nestleder, Turi Marie Bruun, 2. nestleder, Nana Finnes, styremedlem, Ingunn Arntun, 
styremedlem, Ann-Kristin Aurland, styremedlem, Anne Rigmor Gjertsen, vara, og Birgit Christenson, vara. Styremedlem Ingvild Øfsti var ikke til 
stede da bildet ble tatt.

Avtroppende 
organisasjonsleder, 
Sølvi Lundgaard, hilser 
over 400 tillitsvalgte 
sanitetskvinner 
velkommen til det  
48. landsmøte.
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Valg er alltid spennende, enten det handler om forslag til vedtektsendringer eller hvem som skal inn verv på ulike nivå.

Gjennom prinsipprogrammet har Sanitets - 
 kvinnene et bedre grunnlag for å utøve 
sin rolle som samfunnsaktør. Programmet 
skal brukes som et grunn lags doku ment 
på alle nivåer i organisasjonen.

Strategisk plan
Landsstyrets forslag til ny strategisk 
plan, for perioden 2014-2017, ble også 
vedtatt. Planen staker ut hva som skal 
være organisasjonens strategiske ar-
beids områder for den kommende 
fireårsperioden, og den skal legges til 
grunn for handlingsplaner og arbeid på 
alle nivåer i organisasjonen. I løpet av 
planperioden skal N.K.S. være landets 
ledende organisasjon knyttet til utvik-
ling en av kvinners livsvilkår, og Sanitets-
kvinnene skal være den foretrukne organi-
sasjonen for de som er opptatt av kvinners 
livsvilkår.
Det strategiske området er:

1. Helse- og sosialområdet
2. Organisasjonen
3. N.K.S. og samfunnet

Landsmøte er organisasjonens øverste 
myndighet, men når over 400 sanitets-
kvinner møtes, handler det ikke bare om 
forretningsorden. Landsmøte er også en 
sosial arena der delegater, observatører, 
samarbeidspartnere og gjester møtes til 
den gode dialogen.

Til forretningsorden hører også valg. 
Organisasjonen fikk en ny leder da Sølvi 
Lundgaard hadde varslet sin avgang etter 
elleve års innsats. Sanitetskvinnene fikk 
en ny organisasjonsleder, Ellen-Sofie 

Egeland. Ny 1. nestleder er Anne Britt 
Hauge fra Buskerud, og ny 2. nestleder er 
Turi Marie Bruun fra Troms. Mer om nye 
navn i Sentralstyret og Arbeidsutvalget, 
se side 30.

ORGANISASJONEN

Avtroppende organisasjonsleder, Sølvi 
Lundgaard, fester Norske Kvinners Sanitets- 
forening sitt æresmerke på ny organisasjons-
leder Ellen-Sofie Egeland.

beate.framdal
Sticky Note
set inn i så det blir inn i verv
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Kommunikasjon og samfunn
N.K.S. skal kontinuerlig utvikle sine 
eksterne og interne kommunikasjons-
kanaler for å være til stede på de arenaer 
der media, støttespillere, fagfolk, 
medlemmer og beslutningstakere er. 
Det skal drives aktivt påvirkningsarbeid 
av politiske prosesser innen organisa-
sjonens arbeidsområder.

Medielandskapet og måten det kom-
muni seres på er i radikal utvikling. Som 
ledd i tilpasningen til dette har N.K.S. økt 
ressursbruken og systematisert sitt 
strategiske kommunikasjonsarbeid i 
sosiale medier. Vi har også utviklet vår 
internkommunikasjon med foreninger 
og medlemmer til å i større grad foregå 
elektronisk. 

Organisasjonens websider er i kontinu-
erlig utvikling. I 2013 ble det utviklet og 
publisert en ny og forbedret versjon av 
hovednettstedet og medlems nettet på 
www.sanitetskvinnene.no. De nye sidene 
har et responsivt design som gjør de 
tilpasset den økende bruken av mobil og 
nettbrett. Den er organisert med fokus 
på at sentralt innhold skal være tydelig 
og lett tilgjengelig, samt i enda større 
grad vise fram aktiviteten i organisa-
sjonen.

I 2013 ble det gitt ut fire utgaver av 
medlemsbladet, Fredrikke, samt fem 
utgaver av det interne nyhetsbrevet Nytt 
og nyttig. Det interne nyhetsbrevet er 
konvertert over i et system som gjør at 
det nå sendes elektronisk til foreninger 
med e-postadresser. Systemet er 
videreutviklet slik at de av organisa-
sjonens medlemmer som har registrert 
e-postadresse også får egne nyhetsbrev. 
Sanitetskvinnene er på Facebook, 
Twitter og Instagram. Særlig har 
aktiviteten på Facebook økt i løpet av 
2013. Innlegg av siden oppnår stor 
synlighet og engasjement. Pr. 31.12.13 
hadde siden over 6000 følgere. 

I forbindelse med Rød knapp-aksjonen 
er det opprettet en kampanjeside på 
Facebook som Sanitetskvinnenes infor-
ma sjons avdeling er ansvarlig for. Denne 
hadde pr 31.12.13 over 9000 følgere.

Stemmerett
Fredrikke Marie Qvam var en stor 
administrator bak flere kvinneorganisa-
sjoner og hun var Norske Kvinners 
Sanitetsforenings stifter og første 
formann. Derfor spilte N.K.S. en aktiv 
rolle under markeringen av Stemmeretts-
jubileet i 2013. Organisasjonen var 
representert i den nasjonale stemme-
rettighets komiteen, som planla den 
offisielle 100 års-markeringen av 
allmenn stemmerett. Arven etter 
Fredrikke er fulgt opp over hele landet, 
med fokus på viktigheten av at kvinner, 
og spesielt minoritetskvinner, bruker 
stemmeretten. Brosjyrer på fire språk ble 
utviklet i forbindelse med stemmeretts-
jubileet med oppfordring til å engasjere 
seg og bruke stemmen. 

Knyttet opp til 100 års-jubileet for 
stemme rett for kvinner i Norge ble det 
utlyst en konkurranse rettet mot elever i 
videregående skole. I den anledning ble 
nett  siden www.kvinnestemmer.no opp-
rettet.  Det kom inn flere flotte bidrag, og 
vinneren fikk møte daværende kultur-
minister Hadia Tajik.

I forbindelse med stemmerettsjubileet 
ble det også i store deler av landet 
gjennomført et samarbeidsprosjekt med 
artisten Hanne Krogh med tema-
konserter, og CD med aktuelle tekster 
om sterke kvinner ble gitt ut.

Samfunn, høringer og foredrag
Som ledd i organisasjonens påvirknings-
arbeid, er det avgitt relevante hørings-
uttalelser i stortingsmeldinger knyttet 
til vårt hovedarbeidsområde, se kvinners 
helse og livsvilkår.

Det er avgitt uttalelser i forbindelse med 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
som ble presentert av regjeringen i 
august. Det er gitt innspill til Høyre og 
Frp sin regjeringsplattform. Det er 
avholdt møter med helse- og omsorgs-
minister Bent Høie, barne-, likestillings- 
og inkluderingsminister Solveig Horne, 
justis-og beredskaps minister Anders 
Anundsen, utenriks minister Børge 
Brende og kulturminister Thorild Widvey.

Generalsekretæren gjennomførte også 
møter med utenriksministeren og like-
stillings ministeren i den rødgrønne 
regjeringen, om likestilling i utenriks-
politikken.

N.K.S. generalsekretær Anne-Karin Nygård 
deltok i Norges offisielle delegasjon til 
FNs årlige kvinne kommi sjon i New York. 
årets tema er stopp vold mot kvinner. 
FNs kvinne kommisjon tar plass i FNs 
hovedkvarter i New York fra 4.-15. mars. I 
år var det den 57. gangen konferansen 
ble avholdt, med rundt 7000 deltakere, 
blant dem ministre fra nesten alle land.

Generalsekretær Anne-Karin Nygård holdt 
innlegg på den nasjonale stemme retts-
konferansen om Fredrikke i Steinkjer. 

Nygård holdt et 50 talls foredrag og 
presentasjoner gjennom året i ulike 
eksterne sammenhenger. Det var blant 
annet historiske foredrag i forbindelse 
med stemmerettsjubileet, samt om 
Sanitetskvinnenes virksomhet i dag –  
i mange sammenhenger knyttet til 
satsingen på bekjempelse av vold mot 
kvinner. Nygård holdt også innlegg på en 
nasjonal stemmerettskonferanse ved 
Universitetet i Tromsø.

Generalsekretæren har hatt en høy profil 
som deltaker i diskusjonspanel ved 
større konferanser – herunder Virke-
konferansen for flere hundre ledere i 
norsk næringsliv. 

ORGANISASJONEN
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Media
2013 ble et år der N.K.S. hadde stor grad 
av positiv synlighet i media – ikke minst 
var oppmerksomheten i nasjonale 
medier langt utover hva som har vært 
tilfelle tidligere år. 

Sanitetskvinnenes arbeid mot vold, og 
Rød Knapp-kampanjen har særlig vekket 
oppsikt, og blant annet ført til reportasjer 
i TV2, flere programposter i NRK radio og 
i papir- og nettaviser over hele landet. I 
mange av sakene er generalsekretæren 
blir intervjuet, noe som har gitt mulig-
heter for å sette dette arbeidet i et 
bredere perspektiv.

N.K.S. har fått meget god oppmerk-
somhet, i både riksmedia og i lokale 
medier gjennom hele året. Foruten den 
tradisjonelle dekningen rundt Fredrikke-
prisvinneren, ble det mye mediedekning 
rundt revitaliseringen av fastelavn. Et 
samarbeid med P4, der Loveleen Brenna 
ble kåret som Norges tøffeste kvinne, ga 
daglig opp merksomhet i radiokanalen 
og på deres nettside i to uker, samt to 
større intervjuer med generalsekretæren. 
En nasjonal faste lavns  fest i Spikersuppa 
i Oslo ga bred dekning i nasjonale 
medier, herunder Aftenposten og NRK.

Stemmerettjubileet førte også til mye 
medieomtale, blant annet i VG og Klasse-
kampen om arven etter N.K.S. sin stifter, 
Fredrikke Marie Qvam. 

Landsmøtet fikk dekning i NRK Oppland 
og lokale aviser. Det har også vært 
kronikker både i riks- og lokalpresse. 
Dagens Næringsliv trykket en ti siders 
dokumentar om organisasjonen.

ORGANISASJONEN

Justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen og generalsekretær, Anne-Karin Nygård.
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Tildelinger
Æresmerket
Æresmerket er Norske Kvinners Sanitets-
forenings høyeste utmerkelse.

Det tildeles N.K.S.-medlemmer for sær-
lig fortjenestefull innsats i organisasjo-
nens frivillige arbeid. Æresmerket for 
2013 er tildelt organisasjonsleder  
Ellen-Sofie Egeland.

Fredrikkeprisen
Prisen deles ut til personer som på en 
fremragende måte tar opp og synliggjør 
saker innenfor N.K.S. sitt formål og 
strategiske områder. Den består av en 
skulptur av Norske Kvinners Sanitets-
forenings grunnlegger, Fredrikke Marie 
Qvam, et diplom og 100 000 kroner. 
Pengene er ikke til personlig bruk, men 
skal brukes til et formål innenfor N.K.S. 
sine arbeidsfelt.  

Prisen for 2013 gikk til filmskaper og de-
battant Margreth Olin for sin innsats for 
å rette søkelyset mot svakheter ved vårt 
velferdssamfunn og gi stemme til de 
som ikke selv har en stemme. 

«Hun ser det ingen andre ser, og tvinger 
oss andre til å måtte forholde oss til si-
der ved vårt velstående og likestilte 
samfunn som vi ofte ikke vil ta innover 
oss. Hun engasjerer seg for mennesker 
som selv ikke har en stemme», sa orga-
nisasjonsleder i Norske Kvinners Sani-
tetsforening Sølvi Lundgaard i sin tilde-
lingstale.

Olin fortalte om hvordan hun som 
9-åring lærte hva fordommer var da hun 
var på busstur med sin onkel Reidar, og 
alle medpassasjerene stirret på ham.

Hennes onkel, som hadde Down syn-
drom, flyttet på institusjonen Solbak-
ken, eid av Sanitetskvinnene. På Solbak-
ken ble ikke barna «gjemt bort».

– Sanitetskvinnene har bidratt til å løfte 
fram menneskeverdet ved å bringe men-
nesker fram i lyset og si at alle mennes-
ker har samme verdi, sier Olin.

Hun vil bruke prispengene til å finansi-
ere en dokumentarfilm om institusjonen 
Solbakken.

Unni & Jon Dørsjøs Minnefond
Unni & Jon Dørsjøs Minnefond bestyres 
av N.K.S. Avkastningen kan deles ut årlig
til personer eller organisasjoner som 
gjør arbeid rettet mot eldre eller barn av
innvandrerfamilier. Prisen ble sist delt  
ut i 2011.

ORGANISASJONEN

Fredrikkeprisvinner 
Margreth Olin
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N.K.S. Kløverinstitusjoner
N.K.S. Kløverinstitusjoner AS er et felles 
utviklingsselskap og ressurssenter for 
institusjoner/virksomheter som N.K.S. 
eier og driver. I 2013 var det 27 institu-
sjoner/virksomheter tilsluttet selskapet. 
Samlet utgjør de ca. 1200 årsverk og om-
setter for ca. 600 millioner kroner pr år. 

Kløverinstitusjonene har avtaler med de 
regionale helseforetakene og flere kom-
muner.

Institusjonene 
Et overordnet mål er å bidra til at N.K.S. 
ligger i forkant av utviklingen og at virk-
somhetene leverer tjenester av god kva-
litet. Det arbeides målrettet med konti-
nuerlig forbedring av tjenestene og flere 
virksomheter er sertifisert etter ISO-
9001 standard. Flere institusjoner/virk-
somheter arbeider med utvikling av nye 
tilbud, eller med omfattende endringer 
også bygningsmessig. I 2013 har vi hatt 
flere aksjonærer som arbeider med pla-
ner for nyetablering. 

Felles arenaer
Institusjonene/virksomhetenes ledere 
utgjør en ledergruppe som har jevnlige 
samlinger. Ledersamlingene bidrar til å 
danne nettverk og styrke N.K.S.- identi-
teten, i tillegg til faglig oppdatering og 
inspirasjon. Et eget mellomlederforum 
arrangerer en årlig samling med fastlagt 
lederutviklingsprogram. Hver høst arran-
geres en egen samling for institusjone-
nes/virksomhetenes styre og eiere.  
I 2013 var tema eiendomsutvikling. 

Forskning og utviklingsnettverk
Nettverket er etablert for å samle denne 
type kompetanse innen selskapet, og 
gjensidig utveksle ideer og prosjekter. 
Det er utarbeidet et felles FoU-strategi-
dokument som virksomhetene kan  
benytte.

Ideelt nettverk
I samarbeid med andre ideelle 
organisasjoner har N.K.S. Kløverinstitu-
sjoner bidratt til etablering av ideelt 
nettverk med aktører innen helse- og 
sosialområdet. Formålet er å styrke et 
forpliktende samarbeid mellom det 
offentlige og de ideelle organisasjonene. 
å stå sammen gir større politisk tyngde. 
Nettverket har sammen med flere andre 
organisasjoner fremforhandlet en sam-
arbeidsavtale mellom Regjeringen og de 
ideelle aktørene.

Fagnettverk Huntington
N.K.S. Kløverinstitusjoner har på opp-
drag fra Helsedirektoratet/Helse- og om-
sorgsdepartementet etablert og koordi-
nerer et nasjonalt fagnettverk for 
kommunale pleie- og omsorgstjenester 
til personer med Huntingtons sykdom. 

Nettverket ble etablert 2011 og pr. i dag 
er det utviklet fire ressurssentre på 
landsbasis. Disse er lokalisert i Bergen, 
Oslo, Trondheim og Nordreisa. Sentrene 
utgjør sterke og kompetente fagmiljøer, 
og skal bidra til kompetansespredning 
innen sitt geografiske område. 

Nettverk veiledningssentrene
I 2011 ble det etablert et nettverk for 
N.K.S. Veiledningssenter for pårørende 
til rusavhengige. Det er fem sentre på 
landsbasis. Formålet er erfaringsutveks-
ling og systematisering av erfaring og 
kompetanse for å være en sterk stemme 
overfor faglige og bevilgende myndig-
heter. Nettverket overvåker samfunns-
messige forhold som er relevante for 
målgruppen. 

Mer informasjon og Kløverinstitusjone-
nes egen årsmelding på: www.klover.org

 Bildet er fra Gartnerveien barnehage og habilitering

ORGANISASJONEN
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Akershus
•	 N.K.S. Helsehus Akershus
•	 1 barnepsykiatrisk behandlingshjem
•	 1 dagsenter for slagrammede
•	 1 spesialbarnehage for 

funksjonshemmede
•	 1 multippel sklerosehjem
•	 8 sanitetshus
•	 1 Helsehus
•	 28 eldreleiligheter
•	 1 Kløvertun

Aust-Agder
•	 3 sanitetshus

Buskerud
•	 4 barneparker/barnehager
•	 11 sanitetshus
•	 21 eldreleiligheter

Finnmark
•	 6 sanitetshus
•	 1 veiledningssenter for pårørende til 

rusavhengige

Hedmark
•	 Hospice Sangen
•	 1 barnehage
•	 1 barnepark
•	 7 sanitetshus
•	 80 eldreleiligheter
 

Hordaland
•	 Voss DPS N.K.S. Bjørkeli psykiatrisk 

senter
•	 N.K.S. Fayehagen avlastningsboliger
•	 N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske 

sykehus
•	 Aldershjemmet N.K.S. Margit Tanners 

Minne
•	 Heimly aldershjem
•	 Furuly eldresenter, 8 leiligheter
•	 Salhus alderssenter
•	 Stiftelsen Borghilds Minde, 48 

leiligheter
•	 Laksevåg sykehus
•	 Godvik barnehage
•	 Vinnes barnehage
•	 Solhaug barnehage
•	 9 sanitetshus/lokaler 

Møre og Romsdal
•	 1 sykehjem
•	 1 sanitetssenter
•	 1 varmtvannsbasseng
•	 10 sanitetshus
•	 3 aldersboliger med tilsammen  

31 leiligheter
•	 2 helsehus
•	 1 leilighet i et aktivitetssenter
 
Nordland
•	 27 Helsehus/sanitetshus
•	 88 Eldreboliger/leiligheter
•	 2 Barnehager
•	 1 Sykehjem
•	 1 Bi-tannklinikk
•	 1 Feriekoloni
•	 1 Helse/rehabiliteringssenter
•	 1 Utredning/kompetansesenter
 

Nord-Trøndelag
•	 1 barnehage
•	 8 sanitetshus
•	 1 grendehus
•	 2 rødkløverhus
•	 1 bosenter
•	 1 kløvertun med leiligheter og 

boenheter
•	 1 varmebasseng
•	 1 helsebad
•	 1 kurbad, opptreningsinstitusjon med 

54 senger og eldreleiligheter
•	 1 hytte med utleiemuligheter
•	 1 veiledningssenter for pårørende 

til rusavhengige

Oppland
•	 1 revmatismesykehus
•	 1 pasienthotell
•	 1 sjukeheim
•	 1 feriested for funksjonshemmede
•	 7 sanitetshus
•	 1 barnehage
•	 eldreleiligheter

Oslo
•	 3 eldresentra
•	 2 sanitetshus
•	 6 treningsleiligheter,  

tilknyttet Villa Ly
•	 Distriktspsykiatriske Senter (DPS)

dag-og bo treningsenhet
•	 Bøkely boligbygg med 56 leiligheter-

for pasienter med psykiatrisk 
lidelse(inkl.treningsleiligheter)

•	 Kafe Lydia, tilbud til beboere på 
Villa Ly, Bøkely

•	 6 eldreboliger
•	 N.K.S. Grefsenlia AS, psykiatrisk 

behandlingssenter
•	 9 boenheter for psykiatriske pasienter
•	 Oslo Sanitetsforening Brusetkollen
•	 Veiledningssenter for pårørende
•	 Revmatismesykehuset

Institusjoner og eiendom

ORGANISASJONEN
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Rogaland
•	 1 revmatismesykehus
•	 1 distriktspsykiatrisk senter
•	 3 helsehus
•	 1 hybelhus med 50 leiligheter
•	 11 sanitetshus
•	 2 eldresentre
•	 3 barnehager
•	 1 bo-og aktivitetssenter
•	 4 eldreleiligheter
•	 1 bo-aktivitetssenter m/ 21  

leiligheter
•	 2 veiledningssentre for pårørende 

til rusavhengige - Sandnes og 
Haugesund

Sogn og Fjordane
•	 9 trygde-/omsorgsboliger
•	 5 sanitetshus
•	 1 bokollektiv

Sør-Trøndelag
•	 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet (bo-og 

behandlingskollektiv)
•	 7 sanitetshus
•	 4 forsamlingshus/møtelokale
•	 3 barnehager/fritidshjem
•	 1 Hytte
•	 2 Eldreboliger – 22 boenheter

Telemark
•	 49 eldreleiligheter
•	 Veiledningssenter for pårørende til 

rusavhengige - Distrikt Sør AS,  
Skien og Notodden.

•	 Granlien Aktivitetssenter
•	 Setflot småbruk (feriested)

Troms
•	 15 sanitetshus
•	 36 leiligheter

Vest-Agder
•	 73 eldreboliger nå 69 eldreboliger
•	 12 pasientboliger
•	 1 aktivitetshus – psykiatri: Solvang 

aktivitetssenter 
•	 1 rehabiliteringssenter: Kløvertun
•	 1 barnehage i første og andre etasje 

brukes av saniteten.
•	 5 sanitetshus
•	 1 hus med leilighet.
•	 2 eldreboliger+2 omsorgsboliger 

-disse er en stiftelse

Vestfold
•	 9 sanitetshus
•	 14 seniorleiligheter
•	 2 psykiatriske institusjoner
•	 1 varmtvannsbasseng

Østfold
•	 Hjørgunn Gård (med ridehall og 6 

leiligheter for funksjonshemmede)
•	 43 eldreleiligheter
•	 7 sanitetshus

ORGANISASJONEN



22   N.K.S. ÅRSMELDING 2013

ANTALL MEDLEMMER OG LOKALFORENINGER
Ved utgangen av 2013 var det registrert 737 lokalforeninger.
Antall betalende medlemmer per 31.12.2013 var: 43 342

Fylkesforening  Totalt registrert Prosentvis andel

N.K.S. Akershus  3 152 7,3 %

N.K.S. Aust-Agder  654 1,5 %

N.K.S. Buskerud  2 386 5,5 %

N.K.S. Finnmark  545 1,3 %

N.K.S. Hedmark  1 998 4,6 %

N.K.S. Hordaland  1 764 4,1 %

N.K.S. Møre og Romsdal  3 005 6,9 %

N.K.S. Nordland  2 095 4,8 %

N.K.S. Nord-Trøndelag  5 390 12,4 %

N.K.S. Oppland  3 039 7,0 %

N.K.S. Oslo  905 2,1 %

N.K.S. Rogaland  5 061 11,7 %

N.K.S. Sogn og Fjordane  1 684 3,9 %

N.K.S. Sør-Trøndelag  4 760 11,0 %

N.K.S. Telemark  936 2,2 %

N.K.S. Troms  1 023 2,4 %

N.K.S. Vest-Agder  1 073 2,5 %

N.K.S. Vestfold  2 236 5,2 %

N.K.S. Østfold  1 027 2,4 %

NKS sentralt - fylke  609 1,4 %

Totalsum  43 342 100,0 %

Antall medlemmer og lokalforeninger

beate.framdal
Sticky Note
N.K.S.



Bevilget fra innsamlede midler til fond:

Barn og unge      625 000 

Kvinnehelse    1 550 000 

Kreft    1 625 000 

Osteoporose      625 000

Revmatisme           -  

Psykiske lidelser      750 000 

Utenlandsf      1 131 019

Min dag i dag       942 234 

 Totalt    7 248 253

Inntekter i lokalforeningene 

Salg av maiblomster, julemerker,  
adventskalender og festblankett 1 345 508

Salg av fastelavnsris 7 290 791

Basarer, utlodning, loppemarked, 
grasrotandel osv 28 185 000

Totalt 36 821 299
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I tillegg til sin innsats for  organisa-
sjonens nasjonale saker, støtter lokale 
sanitetsforeninger en rekke tiltak i sine 
nærmiljø. Denne oversikten viser noen 
av midlene som i 2013 ble brukt på våre 
satsingsområder i henhold til gjeldende 
strategisk plan. 

Sanitetsforeningene henter sine inn-
tekter i all hovedsak fra salg av organisa-
sjonens merkevarer som maiblomst, 
fastelavnsris og julemerker. Lokale 

messer, loppemarkeder, basarer osv. 
bidrar også på inntektssiden.

Sanitetskvinnene har gjennom hele 
organisasjonens historie utvist stor 
kreativitet og lagt ned mange timers 
frivillig innsats for å skaffe inntekter 
som går til å hjelpe andre. Hele ideen til 
vår grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam, 
var å sikre at organisasjonen er øko-
nomisk bærekraftig for egen maskin. Det 
er et prinsipp som lever videre og sikrer 

uavhengighet og stabilitet i sanitets-
kvinnenes arbeid. 

Våre frivillige utøver stor innsats gjenn-
om hele året ved å tilrettelegge for og 
gjennomføre ulike arrangement og 
aktiviteter. Oversikten viser hva våre fri-
villige samler inn og hvor mye av dette 
de gir til organisasjonens fond for forsk-
ning og utvikling.

Utdrag fra foreningenes regnskap

Fastelavnstreet til Lier sanitetsforening.

ORGANISASJONEN
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Balanse 2013 31.12.2013

Eiendeler: Note 2013 2012

ANLEGGSMIDLER
Langsiktige fordringer og plasseringer
Pantobligasjoner 3 450 000 450 000
Pantobligasjoner N.K.S. 4 196 600 231 088
SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER OG PLASSERINGER 646 600 681 088

Varige driftsmidler
Inventar og maskiner 5 1 370 359 1 869 499
Fast eiendom 6 5 066 880 5 066 880
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 6 437 239 6 936 379
SUM ANLEGGSMIDLER 7 083 839 7 617 467

OMLØPSMIDLER
Betalingsmidler, finansinvestering og kortsiktige fordringer.
Kontanter og bankinnskudd 19 497 093 19 471 673
Verdipapirer 1 76 668 429 75 492 303
Kundefordringer 433 351 104 867
Andre kortsiktige fordringer 601 760 577 687
SUM BETALINGSMIDLER 97 200 633 95 646 530

Lagerbeholdning 2 1 668 318 1 810 794

SUM OMLØPSMIDLER 98 868 951 97 457 324
SUM EIENDELER 105 952 790 105 074 791

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
Kapital eiendom 6 5 066 880 5 066 880
Kapitalkonto 9 34 066 254 34 067 364
Tidligere mottatt arv 0 0
Faddergaver 161 324 119 750
Blidensol`s minnefond 9 097 743 9 097 743
SUM EGENKAPITAL 48 392 201 48 351 737

GJELD
Kortsiktig gjeld og forpliktelser
Leverandørgjeld 3 149 708 2 860 238
Skattetrekk,arbeidsgiveravgift og andre trekk 764 411 743 338
Påløpne, ikke forfalne feriepenger inkl. arbeidsg.avg. 1 225 271 1 178 038
PR avgift 192 847 301 227
Bevilgede forpliktelser 7 28 787 020 30 184 833
Fylkenes omfordelingsandel av medlemskont. 8 719 961 555 690
Betingede fond 22 721 371 20 899 690
SUM KORSIKTIG GJELD OG FORPLIKTELSER 57 560 589 56 723 054

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 105 952 790 105 074 791

ORGANISASJONEN
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Resultatregnskap 2013 31.12.2013

Driftsinntekter: Note 2013 2012

Medlemskontingent 9 340 607 9 816 669
Salgsinntekter 13 4 557 354 3 636 321
Andre driftsinntekter 14 5 400 221 3 922 487
Refusjon kostnader 1 226 850 810 185
SUM DRIFTSINNTEKTER 20 525 032 18 185 662

Driftskostnader:
Organisasjons- og opplysningsaktivitet 14 4 727 869 2 918 415
Administrasjonskostnader 3 898 929 2 890 743
Vareforbruk 13 5 733 426 4 255 083
Lønn og sosiale kostnader 11 11 246 339 10 517 844
Avskrivninger 5 499 141 464 753
SUM DRIFTSKOSTNADER 26 105 704 21 046 838

DRIFTSRESULTAT -5 580 672 -2 861 176

Prosjekter og andre inntekter:
Gaver og donasjoner 662 976 534 380
Min dag i dag 942 237 940 726
Etiopia 530 764 713 452
Prosjekter 12 1 976 900 2 009 562
Tilbakebetalte obligasjoner 10 000 10 000
Overført fra tidl.innsamlede midler (fra lokalforeninger) 7 5 425 000 6 593 000
Årets innsamlede midler (fra lokalforeninger) 10 7 727 687 7 807 734
SUM ANDRE INNTEKTER 17 275 564 18 608 854

Prosjekter og andre kostnader:
Min dag i dag 942 237 937 176
Etiopia 530 764 708 952
Prosjekter 12 1 975 995 2 010 996
Innsamlede midler overført neste år (fra lokalforeninger) 10 7 727 687 7 807 735
Bevilget av innsamlede midler (fra lokalforeninger) 7 5 425 000 6 593 000
Bevilget av fri kapital 7 2 672 334 3 294 498
SUM ANDRE KOSTNADER 19 274 017 21 352 357

RESULTAT ANDRE KOSTNADER -1 998 453 -2 743 503

Finansinntekter/kostnader
Renteinntekter 1 560 647 2 472 004
Realisasjonsresultat
Kursregulering, verdipapirer 6 017 369 4 313 535
Sum finansinntekter 7 578 016 6 785 540

RESULTAT FINANSINNTEKTER/KOSTNADER 7 578 016 6 785 540

RESULTAT overført kapitalkonto 9 -1 109 1 180 861

ORGANISASJONEN
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Noter til regnskapet 2013 31.12.2013

Note 2013

1 Spesifikasjon av verdipapirer Markedsverdi
Aksjer 197 259
Aksjefond 16 441 841
Rentepapirer 987 100
Obligasjon- og pengemarkedsfond 36 406 668
Utenlandsk obligasjon 22 240 427
Kombinasjonsfond 395 134
Sum verdipapirer 76 668 429

2 Lagerbeholdninger
Bokført verdi 01.01.13 1 810 794
Ukurante varer er avskrevet -159 674
Årets tilgang 17 198
Bokført verdi 31.12.13 1 668 318

3 Spesifikasjon av Pantobligasjon
Norske senter for seniorutvikling 450 000

4 Pantobligasjoner med sikkerhet
Pantobligasjoner i eiendommer med avdrag og renter 196 600

5 Inventar og data
Bokført verdi per 01.01.2013 1 869 500
Tilgang i 2013 0
Årets avskrivning -499 141
Bokført verdi pr 31.12.2013 1 370 359

N.K.S. anskaffet i 2012 anskaffet nytt medlemssystem første år  
av 5 års avskrivning i 2013. 

6 Fast eiendom
Bokført beløp er N.K.S.' bygning i Munthes gate 33, 0260 Oslo. 5 066 880

7 Bevilgede forpliktelser
Blir utbetalt på anmodning fra mottaker når betingelsene er oppfylt. 28 787 020
Bevilget fra innsamlede midler 2012 5 425 000
Bevilget fra fri kapital 2 672 334

Spesifikasjon bevilgning fra fri kapital Bevilgninger
Kvinnehelsedager 212 230
TV-aksjon 267 251
Kløverinstitusjonene 1 250 000
Oppstart nye foreninger 932 853
Stipendier (1 stk.) 10 000
Sum 2 672 334

8 Omfordelingskontingentandel
Dette er oppsamlet ved innbetaling av kontingent, kr. 10 per medlem. 
Omfordelingsandel er trukket ut og holdt for seg selv. 

Balanse per 01.01. 2013 555 690
Innbetalt i 2013 430 154
Renter 14 117
Utbetalt i 2013 -280 000
Balanse pr. 31.12.2013 719 961
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Note 2013

9 Egenkapital
Kapitalen er delt opp i bunden og fri andel.
Fri kapital spesifiseres slik:
Kapitalkonto per 01.01.2013 34 067 364
Underskudd 2013 -1 110
Kapitalkonto per 31.12.2013 34 066 254

10 Spesifikasjon av innsamlede midler - fra lokalforeninger
Barn og Unge  1 000 525 
Osteoporose  717 839 
Kreftfondet  1 642 254 
Kvinnemedisin  2 020 551 
Psykiske lidelser  1 038 983 
Revmatisme  1 017 865 
Utenlandsfondet  289 670 
Til sammen 7 727 688

11 Lønnskostnader,antall ansatte, godtgjørelser 2013 2012
Lønninger, inkl innleide vikarer 9 464 766 8 775 820
Arbeidsgiveravgift  1 437 700 1 363 947
Andre lønnskostnader 343 873 378 077
Sum lønnskostnader 11 246 339 10 517 843

Organisasjonen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om  
obligatorisk tjeneste pensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller 
kravene i denne loven.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 15,75

Godtgjørelser Daglig leder Styret
Lønn og andre godtgjørelser 795 996 966 860

2013 2012
Revisor 133 840 108 000
Kostnadsført annet honorar 2013 59 680 27 000

12 Prosjekter Kostnader Inntekter
Flyktningeprosjektet  350 000  350 000 
Hopp og sprett med vett  159 461  159 461 
Guttekonferansen  50 525  50 525 
Fokus - Etiopia  370 496  370 496 
Stemmrettsjubileet  287 884  287 093 
Mamma Mia  234 900  234 900 
Arbeid mot vold  166 569  168 265 
Kvinnehelsedagene  59 300  59 300 
Fredrikkeprisen  296 860  296 860 
Sum prosjekter  1 975 995  1 976 900 

13 Spesifikasjon av varesalg og varekjøp Varekjøp Varesalg
Omsetning av varer  3 768 696  4 131 533 
Utgivelse medlemsblad  1 964 731  425 821 
Sum varekjøp og varesalg  5 733 427  4 557 354 

14 Landsmøte Kostnader Inntekter
Direkte kostnader  1 926 376 
Deltageravgifter  1 732 220 
Sum kostnader og inntekter  1 926 376  1 732 220 
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Revisors beretning 31.12.2013



N.K.S. ÅRSMELDING 2013   29   



30   N.K.S. ÅRSMELDING 2013

Landsstyret består av sentralstyret og 
fylkesledere.

Fylkesledere:
Rigmor Østigård, Østfold (til april)
Anne-Lise Strande, Østfold (fra april)
Gudrun Hauknes, Akershus
Brit Sandvold, Oslo (til mai)
Toril N. Gulbrandsen, Oslo (fra mai)
Ann-Kristin Aurland, Hedmark
Jorunn B. Granli, Oppland
Anne Britt Hauge, Buskerud
Anne Marie Jahre Larsen, Vestfold
Anne-Brit åsmundhavn, Telemark
Tanja Fredensborg, Aust-Agder
Nana Finnes, Vest-Agder (til mai)
Solbjørg Virak, Vest-Agder (fra mai)
Jorunn Fjellså, Rogaland
Jeanne Nygård Jebsen, Hordaland
Dagrun Digranes, Sogn og Fjordane
Solveig Fosseide, Møre og Romsdal
Borghild Knubben åmot, Sør-Trøndelag 
(til april)
Målfrid Todal, Sør-Trøndelag (fra april)
Undis Westerhus, Nord-Trøndelag 
Marit åsbakk, Nordland (til juni)
Britt Gabrielsen, Nordland (fra juni)
Hildgunn Hammer, Troms
Ann Heggeskog Johansen, Finnmark

FØR LANDSMØTET

Sentralstyret:
Sølvi Lundgaard, organisasjonsleder
Ellen-Sofie Egeland,1. nestleder
Gunvor Kjølhamar, 2. nestleder 
Turi Marie Bruun, styremedlem
Magnhild Opphaug, styremedlem 
Ingunn Arntun, styremedlem
Ann-Kristin Aurland, styremedlem

Varamedlemmer:
Vilma Karin Andersen 
Rigmor Østigård 

Arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget:
Sølvi Lundgaard, organisasjonsleder 
Ellen-Sofie Egeland, 1.nestleder
Gunvor Kjølhamar, 2. nestleder 

ETTER LANDSMØTET

Sentralstyret:
Ellen-Sofie Egeland, organisasjonsleder
Anne Britt Hauge, 1.nestleder
Turi Marie Bruun, 2.nestleder
Ingunn Arntun, styremedlem
Ann-Kristin Aurland, styremedlem
Nana Finnes, styremedlem 
Ingvild Øfsti, styremedlem

Varamedlemmer:
Anne Rigmor Gjertsen 
Birgit Christenson 

Arbeidsutvalget:
Ellen-Sofie Egeland, organisasjonsleder 
Anne Britt Hauge, 1. nestleder 
Turi Marie Bruun, 2. nestleder 
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Organisasjon og ledelse

N.K.S. sitt Landsstyret bak (fv): Turi Marie Bruun, Tanja Fredensborg, Anne Marie Jahre Larsen, Jeanne Nygård Jebsen, Målfrid Todal, Ann-Kristin 
Aurland, Gudrun Hauknes, Hildgunn Hammer, Toril N. Gulbrandsen og Nana Finnes. Foran (fv): Undis Westerhus, Anne-Brit Åsmundhavn, Birgit 
Christenson, Anne-Lise Strande, Anne Rigmor Gjertsen, Anne Britt Hauge og Ellen-Sofie Egeland. Jorunn B. Granli, Ann Heggeskog Johansen, 
Solveig, Fosseide, Dagrun Digranes, Jorunn Fjellså, Solbjørg Virak og Ingvild Øfsti var ikke til stede da bildet ble tatt.
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LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET
(oppnevnt og følger stortingsperioden)
Representant: Jorunn Sjølie
Vararepresentant: Anne-Britt Hauge, 
Buskerud

FOLK OG FORSVAR
Styrerepresentant: Jorunn Sjølie, 
sekretariatet

NORSK FØRSTEHJELPSRÅD
Representant: Jorunn Sjølie, sekretariatet
Vararepresentant: Anne Britt Hauge, 
Buskerud

STIFTELSEN NESTOR SENIOR- 
UTVIKLING (2009-2013)
(Tidligere Norsk senter for seniorutvik-
ling)
Repr. i styret: Anne-Grete Weel, Vestfold
Vara: Kirsti Aalborg Christiansen, 
Vestfold

DET NASJONALE KOMPETANSE-
SENTERET FOR BARN OG UNGDOM
MED REVMATISK SYKDOM
Repr. i styret: Gerd Øfsti Rikardsen, 
Nordland

FRIVILLIGHET NORGE
Representant: Generalsekretæren

FOKUS
Representant: Generalsekretæren -  
styremedlem

EXTRASTIFTELSEN HELSE  
OG REHABILITERING
Generalsekretæren er nestleder i styret
VIRKE: Generalsekretæren er styremed-
lem i Virke Ideell

 
 
 
 

LEGATER
UNNI OG JON DØRSJØS MINNEFOND
Styret: Organisasjonsleder  
Sølvi Lundgaard (frem til LM)
Organiasjonsleder Ellen-Sofie Egeland 
(etter LM)
Generalsekretær Anne-Karin Nygård
Kommunikasjonssjef Marianne J. Seip

SCHELDRUP ELLERHUSENS LEGAT
Styret: Organisasjonsleder  
Sølvi Lundgaard (fram til LM)
1. nestleder Ellen-Sofie Egeland  
(frem til LM)
2. nestleder Gunvor Kjølhamar  
(frem til LM)
Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland 
(etter LM)
1.nestleder Anne-Britt Hauge (etter LM)
2. nestleder Turi Marie Bruun (etter LM)
      
      
BERNT OG OLGA HOLMS LEGAT
Styret: Organisasjonsleder  
Sølvi Lundgaard ( frem til LM)
Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland 
(etter LM)
2. nestleder Gunvor Kjølhamar  
(frem til LM)
2. nestleder Turi Marie Bruun (etter LM)

Administrasjonen
Sekretariatet har sekretærfunksjon for 
landsmøtet, landsstyret, sentralstyret 
og arbeidsutvalget. Det ivaretar arbeids-
oppgaver som medlemsregister, økonomi, 
regnskap, informasjon/kommunika sjon, 
medlemsblad, organi sa  sjons ut vikling og 
opplæring. Sekretari atet ivaretar fagom-
rådene kvinnehelse, barn og unge, eldre, 
forskning og utvikling, samt organiserer 
store prosjekter, nasjonale konferanser 
og driver politisk påvirkningsarbeid 
innen organisasjonens satsingsområde. 
Sekre tariatet ledes av generalsekretær 
Anne-Karin Nygård.

Pr. 31. desember 2013 ble Norske 
Kvinners Sanitetsforening sitt sekre-
tariat driftet av 19 personer i hel- eller 
deltidsstillinger som til sammen utgjør 
14,7 årsverk. Den overordnede mål-
settin gen i ansettelser er å tiltrekke seg 
de best egnede kandidatene, uavhengig 
av kjønn. Det er få mannlige søkere når 
det lyses ut ledige stillinger i organi-
sasjonen. Tradisjon, miljø og organisa-
sjonens navn må trolig tilskrives noe av 
forklaringen på den kjønnsmessige 
skjevfordelingen blant sekretariatets 
ansatte, som består av 18 prosent menn 
og 82 prosent kvinner.

Sekretariatet hadde i 2013 et samlet 
sykefravær på 3,71 prosent, som fordelte 
seg på 2,93 prosent på sykmeldinger 
foreskrevet av lege og 0,78 prosent var 
egenmeldinger.

Det er ikke registrert forhold som kan 
påvirke det ytre miljøet.

Representasjon i
komiteer og utvalg



Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
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0260 Oslo
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