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Fikk N.K.S. sin
kvinnehelsepris

SKAM
er årets
Fredrikkeprisvinner

Et helt nytt år er foran oss
Nytt år gir nye muligheter. Verden er et urolig sted
å leve. Også i vårt land har vi utfordringer: Vold mot
kvinner, minoritetskvinners utfordringer med å
komme inn i arbeidslivet, barns behov for å ha trygge
voksne og eldre mennesker som lever i ensomhet
og isolasjon. Samfunnet trenger Sanitetskvinnene,
nå som for 121 år siden.
Vi skal møte året sammen med de som har behov for et medmenneske
ved sin side. Vi skal glede oss over at vi i 2017 er flere Sanitetskvinner
som står klare til å gjøre en forskjell. 3900 ny sanitetskvinner ble med
oss i 2016 - takket være lokalforeningenes verveinnsats.
I år lanseres fire basisaktiviteter. Informasjon om hvordan man enkelt
kan etablere aktiviteter som Språkvenn, Lesevenn, Kløvertur og Dig
inn, er sendt ut. Mange er allerede i gang. Det er inspirerende å lese om
Ørlandet Sanitetslags aktiviteter for minoritetskvinner. Over 60 foreninger
har regelmessige aktiviteter for minoritetskvinner. Språkvenn bidrar
med språktrening og nettverk. Minoritetsforeldre overrepresenterte på
lavinntekts-statistikken. Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren
for å få høyere inntekt. Språk er nøkkelen til å få jobb.
Lesevenn er en ny aktivitet. Trygge voksne Sanitetskvinner leser for barn
som har behov for voksenkontakt, eller som ikke har foreldre som kan
lese på norsk for dem. Ullerød Sanitetsforening i Østfold er allerede i gang
med høytlesing i en barnehage. Et høydepunkt for både små og voksne.
Fysisk aktivitet og samvær bidrar til et bedre liv. Kløvertur gir begge deler.
Flere foreninger er allerede ute på tur. I januar startet Bygdøy Sanitets
forening Kløvertur opp. Både to og firbeinte møtes. Sanitetskvinnene
skaper gode møteplasser for alle.
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På mindre steder må ofte ungdommen flytte hjemmefra for å gå videre på
skole. Enslige mindreårige asylsøkere kommer hit uten foreldre. Det å bo
alene og klare seg selv byr på en rekke utfordringer. Derfor introduserer
Sanitetskvinnene Dig In – sunn mat for ungdom, inspirert av Drevsjø
Sanitetsforening. Sanitetskvinner deler sin kunnskap og erfaring med ung
dommen, slik at de kan lage god og næringsrik mat for en rimelige penge.
Kjære dere: Sanitetskvinnene kommer til å bli enda mer synlige og
aktuelle i år. Det er jeg utrolig stolt av. Tusen takk til hver og en av dere.
Sammen gjør vi Norge til et bedre land. Det ville gjort Fredrikke stolt!
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SVANEMERKET Ålgård Trykk , som 		
trykker Fredrikke, er godkjent som 		
svanemerket bedrift.Det innebærer at
bladet oppfyller strenge krav til miljømerking
av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen.

INNHOLD

6
Jentene har rangen, og kvinner og barn

kommer først når forskningsmidler
deles ut

2

Generalsekretærens hjørne

4

Organisasjonsleder

5

Smånytt

6

Midler fra N.K.S. sikrer

		

banebrytende forskning

14		Jordmødre spør ikke om vold

18

15		

Merete kunne endt på drapsstatistikken

18		

Forebygger for å sikre alle en god russetid

20		

Fredrikkeprisvinneren

25		

Med Kløveren som «turkamerat»

32		

500 nye medlemmer på en helg

35		

Får de eldre på nett

36		

N.K.S. er også historien

		

om sterke kvinner i 120 år

Sanitetskvinnen når i år over
8 000 russ med sin kampanje:
Ja betyr ja, som skal sikre alle får ei god russetid

32

På 24 timer ble det
en helg i november

vervet 500 medlemmer

Lisa og Ulrikke er karakterene Eva og Vilde,
som spiller i den brutalt ærlige dramaserien
Skam, og som er suksessfaktoren for at

den har betydd mye for mange

20
FOTO: NRK

ORGANISASJONSLEDER

!
ll
je
k
rs
fo
en
r
jø
g
–
il
sm
et
g
o
et
sh
Rau
Jeg er utrolig takknemlig for at Norske
Kvinners Sanitetsforening er til for alle.
Rausheten er det tykkeste på den røde
tråden fra Strategisk plan, via foren
ingens årlige handlingsplaner og ut til
medlemmene. Sanitetskvinnenes raushet
gjør en forskjell i samfunnet og for enkelt
menneske.
Raushet kommer fra hvor stort hjerterom vi
har. Kløverens hjerte ligger i mottoet:
I de små ting frihet, i de store ting enighet.
I alle ting kjærlighet.
Vi tør å se det ingen andre vil, eller tør se.
Raushet er også å våge. Året 2017 ønsker
jeg at lokalforeningene er med på å jobbe
for et åpnere samfunn. Vi må tørre å spørre
folk vi møter om de vil bli en av oss. Det
er de frivillige hendene som bidrar til et
varmere samfunn, ikke penger eller de
store ordene.
Raushet er også å våge å feile. Vi må våge
å bry oss, og vise at vi tør å bry oss. Vi må

fortsette kampen for null toleranse mot
vold mot barn og kvinner og tørre å bryte
tausheten.
Ett barn eller en ungdom skal ikke kunne
si: Lærer du så det, men du gjorde ingen
ting med det …» En gravid kvinne som lever
i et voldelig forhold skal bli fanget opp på
svangerskapskontrollen.
Vi må løfte i flokk, og samarbeide med
helsesøstre, lærere og foreldreutvalget
(FAU). Sammen kan vi spre viktig kunnskap
gjennom å holde åpne møter.
Russetiden skal være en sorgløs tid. For
å forebygge vold og seksuelle overgrep
fortsetter Sanitetskvinnene sitt forebygg
ende arbeid med kampanjen: Ja betyr JA.
Raust deler også Sanitetskvinnene sine
innsamlede midler til organisasjonens
forskning- og utviklingsfond. I 71 år har
dere solgt fastelavnsris for å sikre inntekter
som har kun ett formål: Å gjøre en forskjell
for andre. Ja, jeg er stolt.

Raushet er å hjelpe andre. Hver dag
rammes en familie av en krise. Kan
hverdagsberedskap gå inn som en del av
omsorgsberedskapsarbeidet vårt? Kan vi
bety noe når livet ikke går på skinner? Det
skal ikke så mye til for å gi andre ei hånd å
holde i.
Våre fadderforeninger gjør akkurat det til
Sanitetskvinnenes søsterorganisasjon i
Etiopia (WHAE). Med dette følger de også
den røde tråden til FNs Kvinnekommisjon,
nemlig å se kvinners helse og livsvilkår i et
globalt perspektiv.
«Vi trenger at vi er til for noe og noen utover oss selv», sa kongen i sin nyttårstale.
Mitt beste ønske fra meg til deg er at du
betyr noe for noen!

Ellen-Sofie Egeland
Organisasjonsleder

MEDLEMSBLADET FOR 50 ÅR SIDEN
Daghjem for 57 barn
Ungdomsavdelingen i Trondhjem sanitetsforening har tatt på seg en veldig
stor oppgave, som den nå går inn for med stor iver og energi. Det skal reises
et daghjem for barn, et meget tipp topp moderne daghjem beregnet for barn
i alderen fra halvannet til syv år. Daghjemmet skal gi plass til 57 barn, og
det får fire avdelinger, to småbarnstuer, og to daghjemsavdelinger for barn i
alderen 3-5 og 5-7 år. Bygget skal finansieres ved tilskudd fra
stat og kommune, men ungdomsavdelingen skal forestå innredning og
alt utstyr. Daghjemmet er det første nord for Dovre med småbarnstuer.
Det vil komme til å dekke et veldig behov i de store, nye boligfeltene
på Byåsen.
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Hvordan behandle
smerter hos personer
med demens?
Behandlingen av smerter hos personer
med demens har blitt bedre. Alle får ikke
den behandlingen de trenger.
– Mennesker med demens har like
ofte smertefulle sykdommer som andre,
men har i mindre grad muligheten for
å uttrykke egne behov ved smerte,
depresjon og angst. Da er det nødvendig
med systematisk vurdering fra pleiere
som kjenner pasienten, sier syke
pleier Reidun K.N.M. Sandvik, som nylig
disputerte ved Universitetet i Bergen
for sitt doktorgradsarbeid om smerte
behandling til personer med demens.
Forskningen hennes viser at
individuell behandling med smerte
stillende reduserer smerteintensiteten
hos personer med demens. Behandling
med paracetamol gjorde også daglige
aktiviteter som toalettbesøk enklere for
personer med demens. Men det er ikke
alle som får smertestillende.
KILDE: FORSKNING.NO

Kan spre seg med
fugler og krypdyr
Frem til i dag har forskere antatt at
den fryktede, antibiotikaresistente
bakterien som fører til urinveisinfeksjon
og blodforgiftning, bare spres mellom
mennesker eller mellom husdyr og
mennesker.
Takket være genetiske analyser har
forskere nå oppdaget at den skumle
bakterien også kan spres med fugler
og småkryp.
– Disse bakteriene blir stadig
farligere og mer motstandsdyktige
mot antibiotika. For å kunne behandle
sykdommene som disse bakteriene
for, må vi forstå evolusjonen deres.
Når vi forstår disse mekanismene
bedre, kan vi finne metoder for å hindre
spredningen. Antibiotikaresistensen
må bekjempes. Vi kan bidra til det
med vår forskningen, poengterer
professor Jukka Corander på Big
Insight, som er universitetets senter
for forskningsdrevet innovasjon ved
Universitet i Oslo.
KILDE: FORSKNINGSMAGASINET APOLLON,
UNIVERSITETET I OSLO

Lever ikke sunnere
etter hjerteinfarkt
Bare to prosent av pasienter som har hatt
hjerteinfarkt klarer å følge alle råd for å
redusere risikofaktorene i etterkant.
Rundt 90 prosent av risikoen for hjerte
infarkt knyttes til røyking, overvekt og lite
fysisk aktivitet
En studie fra Drammen sykehus og
Sykehuset Vestfold viser imidlertid at
tre av fem røykere fortsetter å røyke, 81
prosent sliter med overvekt og 60 prosent
er lite eller ikke fysisk aktive, melder
Aftenposten. En betydelig andel rammes
av infarkt igjen få år senere.
– Resultatene er nedslående og over
raskende, sier John Munkhaugen, konsti
tuert overlege i hjertesykdommer og leder
av studien.
Drøyt 13 000 får hjerteinfarkt i Norge
hvert år, og det er en av de vanligste døds
årsakene i landet.
KILDE: FORSKNING.NO

Barn av innvandrere
jobber hardt på skolen

Minoritetselever i Norge har foreldre
med lavere utdanning og inntekt enn
majoritetselevene. Men på skolen er både
ambisjonsnivået og innsatsen deres svært
høy, viser en ny studie.
Ungdom med innvandrerbakgrunn i
Norge har høye forventninger til å lykkes
i livet. En ny studie antyder at mange av
dem også får det til.
To viktige årsaker: De gjør mer lekser
enn norsk majoritetsungdom – og de
ønsker å gjøre foreldrene sine stolte.
Her er de første resultatene fra et
forskningsprosjekt som i årene framover
skal følge et helt årskull av unge i Oslo og
Akershus gjennom utdanningssystemet
og inn i voksenlivet.
KILDE: FORSKNING.NO

Dataspill kan gjøre
ADHD-barn flinkere
til å planlegge

Dataspill hjelper ikke på konsentrasjon
og andre symptomer hos barn med
ADHD, men de gjør kanskje barna
flinkere til å planlegge.
Barn med ADHD har problemer
med å konsentrere seg. De kan
være hyperaktive. De kan ha dårlig
hukommelse. De kan ha problemer med
å planlegge og organisere.
Medisiner er ikke en løsning for alle,
og derfor er mange foreldre villige til
å prøve andre behandlingsformer for å
dempe symptomene. En av mulighetene
er dataspill målrettet mot ADHD-barn.
Den metoden har imidlertid en
tvilsom effekt, viser et nytt forsknings
prosjekt fra Psykiatrien i Region Syd
danmark.
KILDE: FORSKNING.NO
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Fra «Jentene har rangen» til

«Kvinner og barn først»
-Vi er uten bindinger og kan bevilge midler til forskningsprosjekter
der vi gjør en forskjell, sa organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland,
Norske Kvinners Sanitetsforening.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

For å markere sin posisjon som
forskningsaktør i 100 år ble dette feiret
med en gratis forskerkonferansen i
KS Agenda i Oslo, den 14. desember i
jubileumsåret 2016.
Organisasjonen har til enhver tid
om lag 40 forskere i sin portefølje. 25
forskere presenterte sine arbeider for
en fullsatt sal. Stikkord for forskning
som finansieres, enten direkte fra
Sanitetskvinnenes egne innsamlede
midler, eller via ExtraStiftelsen, er

banebrytende og innovative. Spesielt
prioriteres sårbare grupper, det vil si
pasientgrupper som ofte kommer langt
ned på listen over høystatus-sykdommer.
Dette er ofte kroniske sykdommer som
spesielt rammer kvinner.
Barneleddgikt
Sanitetskvinnene bygget landets første
revmatisme sykehus, og er en viktig aktør
innen finansiering av forskning som foregår
i de tyngste fagmiljøene på Rikshospitalet.

Her har Anne Marit Selvaag, post.doc,
revmatologisk avdeling, Oslo Universitets
sykehus, Rikshospitalet, i sitt arbeid sett på
kreftutvikling hos barn med leddgikt.
Man vet ikke årsaken til barneledd
gikt, bare at det er en autoimmun sykdom
som går til angre på eget vev spesielt
ledd, og som oftest rammer jenter. Det
som har god effekt på immunapparatet
for å holde sykdommen i sjakk er biolog
iske medisiner. Siden man vet at voksne
med leddgikt er utsatt for kreft, og at noen

SENIORRÅDGIVER, Elisabeth Swärd (fv), generalsekretær Grete Herlofson sammen med en knippe av forskerporteføljen til N.K.S.: Hedvig Nordeng, Nora Johansen,
Kristin Engh Førde, Gerd Marie Harris, Anna Simone Frank, Ola Didrik Saugstad, Anne Marit Selvaag, Nina Cecilie Øverby, Sissel Helland, Eli Anne Myrvold og
Ellen-Sofie Egeland, organisasjonsleder.
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utenlandske studier hadde vist økt fare for
kreft, ønsket Selvaag å se hvordan det er
her hjemme. Man har forsket fra 1976 og til
nå, med oppfølgingstid på 40 år.
- Kreft er en sjelden konsekvens,
selv om den er alvorlig. 60 prosent var
friske etter 30 år. 44 av de som hadde aktiv
sykdom var ikke godt behandlet, og sto
ikke på moderne medisiner, opplyste Anne
Marit Selvaag.
Hun la til at sykdomsaktiviteten går
ned, da behandlingen er bedre nå enn før.
Kastrering av kvinner
Nora Johansen ph.d stipendiat,
Sørlandet sykehus presenterte sitt
doktorgradsarbeid: «Fjerning av friske
organer for å forhindre kreftutvikling».
Dette handler om friske kvinner som
fjerner brystkreft og/ eller eggstokker/
eggeledere fordi de har arvelig kreft i
familien, også kalt Angelina Jolie-kirurgi,
for å forebygg kreft.
Fjerning av eggledere og eggstokker
reduserer risiko med 80%, og anbefales
ved 35- 45 års alder. Dette gjør at kvinnene
kommer rett i overgangsalderen. Noe
som igjen gir økt risiko for benskjørhet, og
hjerte og karsykdommer. Kvinnene står
overfor kraftige overgangsalder, økt fare
for demens. Får kvinnene hormoner så
svekkes disse bivirkningene.

karsykdommer så er ikke denne analysen
ferdig ennå, opplyste ph.d stipendiat, Nora
Johansen.

NORA JOHANSEN forsker på konsekvenser av at
kvinner fjerner eggstokkene for å forebygge arvelig
kreft, såkalt Angelina-Jolie-inngrep.

Johansen har sett på hormon
behandling.
- Kun 50 % av de unge kvinnene uten
brystkreft brukte systemiske hormoner
etter fjerning av eggstokkene. Mange
kvinner har unødvendig mye plager og
utsettes for risiko for annen sykdom etter
fjerning av eggstokkene. Kvinner som
hadde fjernet eggstokkene hadde også
dårligere seksualfunksjon, men de som
brukte hormoner hadde mindre seksuelle
plager enn de som ikke brukte hormoner.
Omsorg for partner var også viktig.
Sammenhengen mellom økt testosteron
og mindre seksuelle plager må studeres
mer. Når det gjelder fare for hjerte- og

Barn i magen og medisiner
Er det trygt for babyen i magen at
mor spiser medisiner med tanke på
nevrologisk utvikling som igjen påvirker
adferd, er et spørsmål som ph.d stipendiat
Gerd Marie Harris stiller i sitt prosjekt. På
et skjema fører foreldrene og barnehagen
opp barnest adferd, og deres uro.
Her viser det seg at tre år gamle
barn som ble eksponert for triptaner i
svangerskapet hadde 40% økt risiko for
utagerende adferd. Triptaner brukes blant
annet mot migrene.
Anna Simone Frank, skal i sitt
doktorgradsarbeid se på kvinner med høyt
stoffskifte svangeskapet – og hvordan
påvirker mors sykdom og medisinbruk
hennes svangerskap og barnets utvikling?
Ubehandlet høyt stoffskifte har
forskjellige konsekvenser for både mor og
barn, for barnet kan det blant annet føre til
lavere blant annet lavere iq.
- Anbefalt behandling er Levothyroxine,
som også er et legemiddel som kan brukes
under svangerskapet, sa Frank.
Begge disse prosjektene er tilknyttet
farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
(UiO)
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Medisinsk skandale
I anledning at Sanitetskvinnene feiret
100 år som forskningsaktør, ble det også
foredrag av Ole Didrik Saugstad, professor
ved Pedriatrisk forskningsinstitutt på
Rikshospitalet (UiO).
Med ti millioner kroner fra N.K.S. har
Saugstad fått finansiert viktig forskning
gjennom mange år innen sitt felt.
Han tok for seg det han betegner som
den største medisinske skandalen innen
nyfødtmedisin, nemlig bruk av oksygen
ved opplivning av nyfødte.
- Oksygen er livsnødvendig, men
for mye kan føre til oxidativt stress,
lungeskade, øyeskade, hjerneskade/
utviklingsforstyrrelse, skader av hjertet,
nyrer og andre viktige organer. Når vanlig
luft brukes i gjenopplivning av nyfødte, og
ikke oksygen, vil 30 prosent flere nyfødte
som trenger gjenopplivning overleve.
I flere tiår har hevdet han dette, etter
banebrytende forskning ble den norske
professoren hørt internasjonalt.
Mat og små barnemager
Ved Høgskolen i Kristiandsand foregår
det spennende forskning under tittelen:
Barns matmot – Mat for små mager.
Professor Nina Cecilie Øverbye veileder
doktorgradsstipendiatene, Sissel Helland
og Eli Anne Myrvold.
Mat er viktig blant annet for

utviklingen av hjernen. Sissel Helland
har besøkt barnehagebarn. Med i veska
har hun hatt smaksprøver på fisk og bær.
Hennes arbeid har ført til et nytt prosjekt.
I dette skal Eli Anne Myrvold ha med 300
ettåringer. Det skal serveres hjemmelaget
mat og grønnsaker, en annen gruppe skal
få varm lunsj. En skal også se på feno
menet at barn i to-årsalderen ikke tør
å smake ny mat, og dette ønsker man å
forebygge.
-Vi vet en del om jern, jod og Omega
3, men vi vet lite om hva kostholdet som
helhet betyr for den kognitive utviklingen.
Vi skal også se på opptak av grønnsaker
for å se om dette har noen innvirkning, sa
Myrvold.
Sjeldne sykdommer
Systemisk Sklerose er en av våre
sjeldnere og alvorlige sykdommer som
i hovedsak rammer kvinner. Dette er
den samme sykdommen som Gunhild
Stordalen har.
Under tittelen «Systemisk Sklerose:
Med alle mot målet», har Anna Maria
Hoffmann-Vold, post doc, revmatologiske
avdeling, Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet, gjort signifikante funn.
- Årsaken til Systemisk Sklerose
er ukjent, men vi vet litt om sykdoms
mekanismen. Også genetiske forhold og

miljø spiller en liten rolle for utviklingen.
Den er hyppigere i USA og Australia og
syd i Europa, og den er kvinnedominert.
Vi har i samarbeid med University of
California, UCL, funnet risikofaktorer og
markører for de alvorligste variantene.
Det ble gjort funn av et stoff som finnes
også i andre alvorlige lungesykdommer.
Da tenker vi at dette stoffet kan være en
markør som vi kan se etter når det tas
blodprøver av pasienten, slik at vi vet
hvem som må følges opp og settes tidlig
i behandling, sa Anna Maria HoffmannVold, post doc, revmatologiske avdeling,
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Sammen med forskerne ved UCL, har
man også sett på tarmbakterier. Dette er
et komplisert forskningsfelt.
-Tarmbakterier er viktige, og vi har
mellom ett til to kilo i tarmen vår. Alle har
en unik tarmflora. Færre bakterier betyr
sykdom, opplyste hun.
Kun ti nye i året
Helena Andersson ph.d stipendiat,
revma Uio Rikshospitalet forsker
på: På vei mot bedre behandling av
Antisyntestasesyndrom, en sjelden
systemisk bindevevssykdom.
-Dette er en sykdom som gir arr i
lungene hvis den ikke behandles. Denne
pasientgruppen har overlappende

FORSKERE (fv) Helene Andersen, Anna Birgitte Aga, Anne Maria Hoffmann-Vold, Astrid Liavaag og
Tina Tellum, fikk boken der både Fredrikke Marie Qvam og Betzy Kjelsberg er omtalt.
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symptomer. Det er om lag to nye tilfeller
pr million her til lands, det vil si ca 10
pasienter i året. I likhet med andre
revmatologiske sykdommer opptrer den
hyppigere hos kvinner enn menn, sa hun.
Det finnes om lag 200 revmatiske
lidelser, som til sammen rammer rundt
300 000 mennesker.
Har gitt ny behandling
Anna Birgitta Aga, overlege ph.d Revmato
logisk avdeling Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet, er en av mange forskere
som har bidratt til ARCTIC-studien.
Resultatet av den er nye behandlings
strategi for tidlig leddgikt, som også gjør at
pasientene ikke ha større smerter i hver
dagen en det som er normalt for resten av
befolkningen.
-Den har bidratt til at det nå er blitt nye
retningslinjer for behandling av leddgikt
i Norge. Med dette har N.K.S. bidratt til
bedre liv for stor pasientgruppe, sa hun.
Funnene har vekket bred interesse
internasjonalt.
- Er du kvinne kvinne kan det å la være
å røyke være det beste du kan gjøre for å
unngå leddgikt, lyder hennes råd.
Sykdom i livmor
Adenomyose er beskrevet for først
gang på midten av 1800-tallet. Da var
det patologer som så det. Med dagens
teknologi «sees» den på ultralydbildet.
- Det handler om at kjertlene
går i livmoren og sitter på feil sted.
Adenomyose rammer hver 5. kvinne,
og gir sterke menssmerter, oppkast,
kraftige blødninger, samleiesmerte og
irritasjon i blæren. Nedsatt fertilitet er
ikke et symptom, men et funn. Det er
komplikasjoner i svangerskap og fødsel,
sa gynekolog, ph.d stipendiat Tina Tellum,
Kvinnesenteret, Oslo universitetssykehus,
Ullevål.
Hun vil nå ha svaret på hva er galt med
disse cellene og hvordan de kommer seg
inn på feil sted.
Hos Adenomyose –pasienter er disse
sammentrekningene mye mye sterkere,
og kan bidra til det det kaster egget slik
at det ikke fester seg og blir til baby,
forklarte Tellum.

Litt sprø
Under tittelen «Fysisk aktivitet og
osteoporose – brudd, bentetthet og
struktur, har Salja Mikkiläe, ph.d, Institutt
for idrettsfag, Finnmarksfakultetet,
Norges Arkiske universitet, Universitetet i
Tromsø, sett på benskjørhet.
-Det kan være arvelig tarmsykdom
som gir lavt D-vitaminnivå. Er du 70 kan
den være aldersrelatert. Over 50 år har
hver tredje kvinne osteoporosebrudd og
hver femte mann. Brudd på ryggvirvler,
hoftebrudd og håndleddsbrudd, har en
prislapp på fem milliarder i året, sa hun.
Gjennom sin forskning konkluderer hun
med at fysisk aktivitet fremmer helse.
Mikkiläe påpeker at selv om det er ingen
grunn til å overdrive, er hun likevel bekym
ret for at det i media fokuseres på hvor lite
det egentlig skal til for å bygge helse.
Psykisk helse
Folk har også en psykisk helse. Mange
unge sliter under et tøft press på kropp
og utseende. Professor Jorunn SundgotBorgen, Norges Idrettshøgskole, og to
ph.d stipendiater jobber med «Healthy
Body Image», som er et forebyggende
program som skal fremme gode kropps
opplevelser, og skal forebygge kropps
misnøye, forstyrret spiseadferd og spise
forstyrrelse. Prosjektet er blitt godt tatt
i mot på de videregående skolene der det
har vært prøvd ut.
På Modum Bad har det vært en gruppe
kvinner med spiseforstyrrelser som ikke
lot seg behandle. Psykolog KariAnne
Vrabel har med midler fra N.K.S. kunne gå
i dybden på dette.
Felles for kvinnene var unnvikende
personlighetsforstyrrelser og at de hadde
vært utsatt for seksuelle overgrep i
barndommen.
Vrabel er den første forskeren som har
påvist denne sammenhengen. Med dette så
ble det utviklet en ny behandlingsmetode.
Helene Flood Aakvaag, ph.d Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress, har sett hva vold gjør med deg.
-Jo mer vold, mer skam. Vi har alle
et ansvar for å dempe skam etter vold,
påpeker hun.

PROFESSOR I PEDIATRI, Ola Didrik Saugestad, tok
for seg det han betegner som den største medisinske
skandalen innen nyfødtmedisin

Botox og underlivet
«Kroniske vulvasmerter – hva gjør vi?»
er tittelen på doktorgradsstipendiat, Per
Kristian Teigen ved St. Olavs hospital/
NTNU i Trondheim.
Der er det nedsatt en vulvateamet som
er en tverrfaglig prosjektgruppe. Kvinners
smerter i underlivet er en underkjent og
underkommunisert tilstand.
-Vi vet ikke årsaken. Men sentralt
står betennelser og nervesmerter. Vi vet
at det er økt smerte, angst, unngåelses
atferd og katatrofetekning. Det finnes lite
behandling. Kan vi bruke lokalt smerte
stillende – medikamenter som får blod
karene til å slappe av? Virker østrogen
hvis man har passert overgangsalder?
Kan botox bidra til at musklene slapper
av? Hva med bekkenbunnsterapi? Et tredje
behandlingsnivå er kirurgi. Her er det mye
upløyd mark, og det skal bli spennende å
se på resultatet, syntes Teigen.
Ny «pille» for underlivet
Kvinner er mer utsatt for infeksjoner i
underlivet enn menn. Likevel har det ikke
skjedd noen utvikling, siden stikkpillen
kom på markedet for snart 50 år siden,
Farmasøyt og ph.d May Wenche
Jøraholmen, ønsker å finne et legemiddel
som har en innretning som er «moderne»
og effektivt.
- Det er et ønske å få en bedre
behandling av vaginale infeksjoner.
Kvinner er utsatt for infeksjoner enn
menn av anatomiske grunner. Alvorlige
underlivsinfeksjoner kan føre til
sterilitet og tidlig fødsel og kreft. Til
tross for alvorlig konsekvens er det få
behandlingsalternativ, påpekte hun.
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Innovativ
forskning

fikk heder og ære

”JEG TJENTE PENGER, men mistet respekten”, sa en indisk surrgatmor.

Surrogati er stikkordet for prosjektet som
var en av tre nominerte til ExtraStiftelsens
helsepris i 2016.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Surrogati er et tema som med jevne
mellomrom dukker opp i media, men
hvordan er det å være indisk surrogat
mor? Via N.K.S har man fått svar via
forskningsmidler fra ExtraStiftelsen,
og det har også vanket 10 000 kroner
og diplom.
Holdes skjult
Forsker og sosialantropolog, Kristin Engh
Førde ved Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo, har stilt spørsmålet
til surrogatmødre i India.
Er transnasjonal kommersiell
surrogat er det: Vinn-vinn eller kvinne
utnytting?
- Jeg har snakket med 26 surrogater.
Motivet var økonomisk da kvinnene
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av flere årsaker hadde forsørger
ansvar for familien. Den typisk indiske
surrogatmoren har liten utdanning og er
funksjonelle analfabeter. De fleste holder
det skjult for familien at de skal tjene
penger på surrogati, sa Engh.
Ikke rike
Surrogati er dyrt, men det er ikke sur
rogaten som tjener de største pengene.
En indisk kvinne tjener fra 20 000 til 30
000 kroner på å bære frem barnet.
- I realiteten er ikke dette mye penger.
Et eget hus i slummen på 15 kvadratmeter
har en pris som tilsvarer to surrogatsalg.
Man står også overfor moralske dilem
maer og kultur man ikke vet nok om. Eks
empelvis har ikke mødrene hørt om gener,
da dette er et vestlig biologisk vestlig tema.
De indiske mødrene snakker om blod og

svangerskap, og er en prosess som starter
et biologisk fellesskap, fremholdt hun.
Helt upersonlig
Det viste seg også at partene nesten
ikke møttes, da dette kun skjedde under
kontrollerte forhold på sykehusene.
- Denne avstanden er til fordel for de
som kjøper. De føler at det har vært en
okay prosess, men ikke for surrogatmor.
Mødrene er skuffet, og det er tøffere enn
det de hadde trodd - og de er tilbake der
de startet. Surrogatene føler at de burde
hatt noe tilbake, men opplever at for
eldrene bryter kontakten, påpekte Engh.
Mens surrogaten ble godt fulgt opp
under svangerskapet, var det ingen som
tok medisinsk ansvar for kvinnene etter
at de hadde «levert» babyen. Indias nye
statsminister forbød denne typen surrogati
omtrent over natten. Innlandsmarkedet
fortsetter. Men markedet blomstrer. Når
det stenges ned ett sted flytter det på
seg til et annet sted. Nå reiser menn og
kvinner som ikke kan få barn til Thailand,
India og Nepal. Nye markeder i vekst er
Øst Europa, Mexico og afrikanske land.

Tildelt historisk

kvinnehelsepris
Eva Gerdts er Norges eneste kvinnelige
professor i kardiologi ble 14. desember
tildelt Sanitetskvinnenes kvinnehelsepris.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Prisen ble delt ut på en stor forsknings
konferanse i anledning at N.K.S. i sitt
120 års jubileumsår, og fylte 100 år som
forskningsaktør.
- Jeg er ikke vant til å få noen priser.
Dette var totalt uventet, sa Eva Gerdts,
landets eneste kvinnelige professor
i kardiologi, da hun mottok prisen på
100 000 kroner fra Norske Kvinners
Sanitetsforening.
Kvinner har krøller - ikke tett årer
-Kvinner har krøller på årene ikke tette
årer som hos menn, så de trenger jo ikke
noe stent, hva gjør vi? Dette er et spørsmål
vi må finne svar på. Her finner vi årsaken
til nedgangen av hjerte-og kar sykdommer
blant menn - og ikke hos kvinner.
Hun mener at mener kvinnehjerter
blir skammelig behandlet.

-En av tre norske kvinner dør av
hjertesvikt. Jo, eldre du blir jo mer vanlig
er det med hjerte- og karsykdommer.
Dette har ikke medført noe nasjonalt
fokus på kvinner og hjertes ykdom. En vet
at kvinner og menn rammes ulikt. Det
som er risikofaktorer hos menn er ikke
de samme som hos kvinner. Behandling
og medisiner virker også forskjellig i
kvinnekroppen kontra mannen, opplyste
hun.
Med ultralyd som våpen
Allerede på 90-tallet forsto Eva Gerdts
hvordan hun kunne utnytte ultralyd. I
starten ble hun ikke tatt helt alvorlig, men
det var i Norge. En professor på Riks
hospitalet var ikke i tvil om at den unge
kvinnelige legen satt og kastet bort tiden
sin, og ga også tydelig beskjed om dette.

Nå kommer anerkjente forskere fra hele
verden for å forske med Eva Gerdts.
Hennes hovedfelt er effekten av
høyt blodtrykk på hjertet, med fokus
på kvinnehjerter. Bak seg har hun 166
publiserte forskningsartikler.
Gerdts var ferdig utdannet i 1981 og
har jobbet som distriktslege og allmenn
lege. Senere spesialiserte hun seg innen
indremedisin og hjertesykdommer.
Roste N.K.S.
Prisen ble ikke delt ut av hvem som
helst, men av Norges eneste professor i
kvinnemedisin, Sanitetsk vinne og leder
av N.K.S. sitt expertpanel, Berit Schei.
-Hvilken annen forening i verden, som
foruten å selge lodd og fastelavnsris og
deretter gi det til noe som umiddelbart
virker litt unyttig. Det er ikke slik at
forskningsresultater kommer med en
gang. Jeg elsker loddene, og det er
genialt å ha aktiviteter som bringer helse
og glede til kvinner, sa Schei, og la til at
N.K.S. er en raus organisasjon.
Kvinnehjerter
- Hun er en frontkvinneforsker, og har
ledet og deltatt i store prosjekter. Gerdts
har skrevet boken, «Kvinnehjerter».
Denne handlet ikke om smerte eller
menn, men om biologi. Kvinnehjerte lever
annerledes enn mannens, et stikkord er
østrogen. Hun er modig og tør å si: Hadde
vi hatt så lite kunnskap om den største
dødsårsaken for menn hadde forsknings
midler vært på plass, sa Berit Schei.

DET VAR EN RØRT VINNER som tok i mot
Sanitetskvinnenes første, men ikke siste, pris
for kvinnehelse. – Totalt uventet, sa Gerdts,
som forsker på kvinnehjerter.
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Bevilger 18 millioner

Åtte prosjekter
får støtte via
ExtraExpress

-Vi har et modig og fremoverlent SST som
ser viktigheten av nybrottsarbeid med vekt
på grunnforskning, sier Swärd.

Blant disse flere prosjekter innen
integrering og omsorgsberedskap.

til nybrottsforskning
Det sier forskningsansvarlig Elisabeth
T. Swärd om årets tildelinger fra N.K.S.
forsknings- og utviklingsfond for 2017
som Sentralstyret vedtok 13. desember.
Årsaken til multippel sklerose (MS)
er ikke kjent, og det finnes ingen
helbredende behandling og ingen
spesifikk diagnostisk test. Ved MS går
immunsystemet til angrep på hjernen
og ryggmargen, og såkalte T-celler og
B-celler ser ut til å være involvert.
– Når det gjelder MS har vi
øremerkede midler som vi har fått i
gave fra Eiksmarka Sanitetsforening,
fremholder Swärd.
Arbeidet utgår fra Avd. for immuno
logi og transfusjonsmedisin, Universitetet
i Oslo/OUS, avd. Rikshospitalet
Immunterapi
Stadig flere kvinner lever lenger med
brystkreft. Likevel dør over 600 kvinner
årlig av brystkreft i Norge, og man
har ikke klart å redusere brystkreft
dødsfallene vesentlig. Brystkreft
pasienter dør etter at kreftceller sprer
seg fra brystet og til andre organer i
kroppen.
– Målet for dette prosjektet er derfor
å finne nye strategier for å bremse

eller blokkere metastatisk brystkreft.
Prosjekt vil ha stor vitenskapelig
verdi og stor nytteverdi for mange
kvinner. Det antas også at funnene vil
ha stor overføringsverdi også til andre
kreftformer, opplyser Swärd.
Arbeidet utgår fra Senter for frem
ragende forskning CEMIR, Institutt for
kreftforskning og molekylærmedisin, Det
medisinske fakultet, NTNU
Systemisk sklerose
– Dette er det første prosjektet som
potensielt kan forbedre behandling
ved systemisk sklerose – en meget
alvorlig sykdom med dårlig prognose,
der behandlingsmulighetene er veldig
begrenset. Denne studien har et stor
potensiale til å være milepælstudie
og bygger videre på forskningsløp vi
allerede har gående ved avdelingen.
Systemisk sklerose er hyppigst blant
kvinner, og prosjektet er dermed i
tråd med N.K.S. prioriteringer til å
fremme helse blant kvinner, påpeker
forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd.
Arbeidet skal foregå ved Reumato
logisk avdeling, Oslo Universitets
sykehus, Rikshospitalet.

Disse foreningene og prosjektene
er tildelt midler:
• Nøtterøy sanitetsforening (Vestfold)
får 18 000 kr til inkluderende
svømmetak, svømming og
integrering.
• Nøtterøy sanitetsforening (Vestfold)
får 5 000 kr til Yoga for
Sesam-gruppen og øvrige.
• Vingelen Sanitetsforening (Hedmark)
får midler til mestring og glede ved å
være i vannet for minoritetskvinner.
• Roresand, Fevik og Eide sanitets
forening (Aust-Agder) får 30 000
til omsorgsberedskapsgruppe
i Grimstad.
• Omsorgsberedskapsgruppen i
Engerdal (Hedmark), får 30 000 kr
til førstehjelpskurs på mottak.
• Bygdøy Sanitetsforening (Oslo)
får 20 000 kr til opplysningskveld
for mor og datter om HPV.
• Lundenes Sanitetforening (Troms)
får midler til hybelkurs:
«Er du klar for hybellivet» for
å hindre frafall i videregående skole.
• N.K.S. Østfold får 30 000 til heis
for funksjonshemmede til ridehallen
på Hjørgunn gård.

Tre helseprosjekter får midler fra ExtraStiftelsen
Kjøkkenhager på asylmottak, film for
barn om foreldre som ruser seg og
omsorgsberedskap er prosjektene som
får støtte fra ExtraStiftelsen Helseprosjekter via Norske Kvinners Sanitetsforening.
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Torsdag 15. desember ble tildelingene
fra ExtraStiftelsen Helseprosjekter
offentliggjort. Norske Kvinners
Sanitetsforening fremmet 17 søknader
og fikk gjennomslag for tre. Her er
prosjektene som får midler:

• Fra flukt til grønn lukt:
kr 250 000
• Når mamma eller pappa ruser seg:
kr 570 000
• Omsorgsberedskap - nasjonal modell:
kr 306 000

GLOBALT

Mandag 13.mars og ut uken,
er Sanitetskvinnene på plass
i New York for å diskutere
kvinners rettigheter
og likestilling.

LIKESTILLINGS- OG
DISKRIMINERINGSOMBUD,
Hanne Bjurstrøm, har sagt ja
til å holde et innlegg på N.K.S.
sitt side event i New York.

Klare for FNs

kvinnekommisjon
Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland,
generalsekretær Grete Herlofson
og spesialrådgiver Jan Monsbakken
representerer N.K.S. når FNs Kvinne
kommisjon settes for 61. gang.
Fra vår søsterorganisasjon i Etiopia,
Etiopiske Kvinners Sanitetsforening
(WHAE) stiller Birikit Terefe.
-Hun er invitert av UN Women til å
holde innlegg innen hovedtemaet for
CSW -2017, som er kvinners økonomiske
situasjon i arbeidsliv som er under
endring, opplyser Monsbakken.
Når kvinners rettigheter og mulig
heter står på dagsorden, skal det også
sees på resultatene og utfordringene
som er knyttet til FNs tusenårsmål.
Eget side event
Som vanlig er det planlagt å gjennomføre
et eget side event, og disse parallell
samlingene som N.K.S. har arrangert
under uken i New York, har vært godt
besøkt. Årets side event følger årets
hovedtema, som er styrking av kvinners
økonomi.
- Vi har invitert statssekretær i UD,
Laila Bokhari til å snakke om den norske
modellen. Vår generalsekretær skal

snakke om hvordan kvinneorganisasjoner
kan bidra til å skape et mangfoldig og
inkluderende arbeidsliv, sier Monsbakken.
Likestillings- og diskriminerings
ombud, Hanne Bjurstrøm, har sagt ja
til å holde et innlegg om likestilling i
arbeidslivet, der hun tar for seg hvilke
utfordringer vi har i Norge.
CSW – hva er det?
CSW Står for The Commission of the
Status of Women. På norsk heter det
FNs Kvinnekommisjon. Hvert år arrang
eres det en to-ukers konferanse i New
York for å diskutere globale kvinne- og
likestillingsspørsmål. Dette er den eneste
FN-konferansen hvor det kun står kvinner
og likestilling på dagsorden. Hit kommer
representanter fra FNs medlemsland og
sivilt samfunn for å sette globale mål for å
bedre kvinners rettingheter og livsvilkår.
Tallet 61 står bare for hvor mange slike
konferanser det er avholdt siden FNs
Kvinnekommisjon ble etablert i 1946.
UN Women, står for UN Entity for
Gender Equality and the Empowerment of
Women. Ble opprettet i juli 2010 da FNs
generalforsamling vedtok å slå sammen
fire allerede eksisterende FN-enheter for

å styrke FNs innsats for kvinner og like
stilling. Deres rolle er å støtte mellom
statlige organer, som FNs kvinnekom
misjon i utformingen av politikk, globale
standarder og normer. De skal også hjelpe
medlemsstatene å implementere disse
standardene, å stille til rådighet hensikts
messig teknisk og finansiell støtte til de
land som ber om det, og skape effektivt
partnerskap med sivilt samfunn. Så skal
de holde FN-systemet ansvarlig for egne
forpliktelser for likestilling, for å påse at
de skjer.

PÅ PLASS i FNs Kvinnekommisjon er også general
sekretær, Birikit Terefe, i Etiopiske Kvinners Sanitets
forening.
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Dette er bakgrunnen for at N.K.S. i sitt innspill til statsbudsjettet krever
midler til kompetanseheving og økning i antall jordmødre ansatt
i svangerskapskontrollen

Gravide
blir ikke spurt om vold
Mer enn hver tiende jordmor i
svangerskapskontrollen spør ikke
den gravide om voldsutsatthet.
LENA Henriksen

-Dette er bakgrunnen for at N.K.S. i
sitt innspill til statsbudsjettet krever
midler til kompetanseheving og økning i
antall jordmødre ansatt i svangerskaps
kontrollen, oppyser Ida Hansen, rådgiver
vold i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Oppsiktsvekkende
TNS Gallup har, på vegne av Norske
Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.),
gjennomført en nasjonal spørreunder
søkelse blant jordmødre i svangerskaps
kontrollen. Resultatene vekker oppsikt.
Det får forsker og jordmor Lena
Henriksen til å reagere.
– Det er alarmerende at 11 prosent,
mer enn hver tiende jordmor, ikke spør
de gravide om de har erfaring med
vold, sier jordmor og forsker på vold i
svangerskapet, Lena Henriksen.
Norske omfangsstudier viser at 4
prosent av gravide er utsatt for vold i
svangerskapet og enda flere har tidligere
voldserfaringer. Nettopp derfor er det
så viktig at alle jordmødre spør gravide
om vold. Ifølge nye retningslinjer fra
2014 skal alle jordmødre i svangerskaps
omsorgen spørre gravide om voldsutsatt
het. Men undersøkelsen som N.K.S.
nå har fått gjennomført, viser at under
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halvparten av jordmødrene spør alle
gravide om vold. 13 prosent spør bare en
fjerdedel av de gravide.
– Det tyder på at det er mange som
fremdeles ikke har kommet i gang med å
spørre eller eventuelt spør på indikasjon,
sier Henriksen.
«Ikke nødvendig»
Grunnen jordmødre har oppgitt for ikke å
spørre viser at «ingen mistanke», «ikke
relevant» og «ingen grunn for å spørre»
dominerer. Det er også noen som synes
tema er vanskelig. Det er enkelte utsagn
som er foruroligende som: «Kvinnen må
selv antyde at hun er utsatt før jeg spør»,
«jobber et sted hvor det statistisk sett er
få som tilhører voldsutsatte grupper»,
«det er ikke nødvendig – føler det er greie
jenter som kommer hit».
– Jeg tolker dette som mangel på
kunnskap og erfaring. Dette henger
sammen med at bare 45 prosent sier
helsestasjonen har utarbeidet rutiner for
hva de skal gjøre om de avdekker vold,
sier Henriksen.
Avdekker pågående vold
Uavhengig om jordmor spør alle kvinner
eller ikke om voldsutsatthet, så har 60

prosent av alle de 398 jordmødrene som
svarte på undersøkelsen avdekket vold.
Av de 60 prosentene som har avdekket
vold, har cirka 35 prosent avdekket
pågående vold.
– Dette er nok mer enn jeg hadde
forventet. Dette er på bakgrunn av mitt
generelle inntrykk gjennom å snakke
med jordmødre. Ifølge dem er det få
gravide som avdekker pågående vold. Det
er mer vanlig at å snakke om tidligere
voldsutsatthet. Det er også flere jord
mødre i denne studien som har avdekket
dette, sier Henriksen.
Hvilke tiltak bør iverksettes for at
de nasjonale retningslinjene blir fulgt,
altså at alle gravide blir spurt om volds
utsatthet?
– Nå har retningslinjene vært ute i
nesten tre år og denne undersøkelsen
viser at det er en god del jordmødre som
spør gravide om vold, men fremdeles er
det ennå mange som ikke spør. Grunner
jordmødrene oppgir for ikke å spørre tyder
på et det trengs mer kunnskap om vold og
mer erfaring i å spørre. Vi vet det er liten
jordmordekning i mange kommuner/by
deler og forholdene ligger ikke til rette for
å jobbe med vanskelige tema på den måten
mange jordmødre ønsker, avslutter
Henriksen.

«Ressursvenn»
ble en viktig støtte

For voldsutsatte Merete ble en frivillig
kvinne en viktig støttespiller da hun flyttet
hjem fra krisesenteret.
I fjor sommer ble Merete (36) truet på
livet av sin daværende ektemann. Gravid
i 12. uke og med sine to barn i skolealder
som vitne, gikk partneren til angrep på
henne i hjemmet deres.
Skulle drepes
-«Ring politiet, for jeg skal drepe deg
og barna!», truet han. Barna har senere
fortalte til politiet at han hadde stått med
en knyttneve opp mot ansiktet mitt og
slått meg i magen, sier Merete.
Denne sommerkvelden kunne hun
blitt et nytt offer for partnerdrap i Norge.
Drap på partner eller ekspartner utgjør
mer enn en fjerdedel av alle drap her i
landet. Merete klarte heldigvis å ringe
113. Politiet kom raskt fram og pågrep
ektemannen, mens hun og barna søkte
tilflukt på krisesenteret.
Pilotprosjekt
I tiden etter oppholdet på krisesenteret
var det så mye praktisk som skulle
ordnes. Ekspartneren, som var ilagt

besøksforbud mot Merete og barna,
hadde fremdeles tingene sine stående i
leiligheten. Og så var det alle instansene
Merete skulle forholde seg til - NAV,
barnevernet, advokaten, politiet. Midt
oppi alt var hun gravid, kvalm og usigelig
sliten.
Det var i denne tiden at en frivillig
kvinne ble en viktig støtte og et etter
lengtet avbrekk i Meretes hverdag.
Merete og den frivillige fant hverandre
gjennom prosjektet «Ressurvenn – guide
til ny giv», et pilotprosjekt i regi av Oslo
Sanitetsforening og Oslo krisesenter. Her
kobles voldsutsatte kvinner sammen med
frivillige kvinner. Merete og den frivillige
var på kino og gikk turer sammen. Hvis
Merete ikke hadde barnevakt til barna,
dro de alle sammen på lekeplassen.
Hun er full av lovord om kvinnen som
hun ble koblet sammen med.
Hun er kjempefin, rolig og snill. Vi
snakker ikke så mye om det som har skjedd,
mest om mellommenneskelige ting. Om
ulike mennesketyper, for eksempel.

Sjalu partner
Etter episoden i fjor sommer ser Merete
at hun og barna har vært utsatt for
psykisk vold i en årrekke. Ekspartneren
var så sjalu på jobben hennes at til slutt
orket ikke Merete bli med på sosiale ting
i jobbregi, på grunn av alle de grunnløse
beskyldningene om at hun var utro.
Også venner og familie trakk hun seg
mer og mer unna. Det ble så slitsomt å
bortforklare mannens til tider merkelige
oppførsel.
-Det var tøft å ta opp igjen kontakten
med folk jeg ikke hadde snakket med på
lang tid. Da var det utrolig fint å ha de
faste møtene med den frivillige et par
ganger i måneden, sier Merete.
Hva vil du si til andre voldsutsatte kvinner?
-Hvis du lurer på om du lever i et
forhold med psykisk vold, så oppsøk
noen du kan snakke med, for eksempel
en nøytral psykolog. For hvis du går og
lurer, så er det garantert noe som ikke er
som det skal være med forholdet du er i,
konkluderer Merete.

Fakta: «Ressursvenn – guide til ny giv»:
• Pilotprosjekt i regi av Oslo
sanitetsforening, i tett samarbeid med
Oslo krisesenter.
• Voldsutsatte kvinner kobles med
frivillige. Målet er at de frivillige
skal guide voldsutsatte kvinner til et
nytt liv gjennom hjelp til praktiske
gjøremål, bygging av sosialt nettverk
og praktisering av norsk der det er
nødvendig.
• 1 av 3 kvinner som får beskyttelse
på Oslo krisesenter, er tidligere
beboere. Hensikten med prosjektet er
å forhindre at voldsutsatte gjenopptar
relasjonen med voldsutøver.
• Fra 2018 blir «Ressursvenn» en av
basisaktivitetene til N.K.S. Hvis din
forening ønsker å starte opp prosjektet,
ta kontakt med voldsrådgiver i
sekretariatet, Ida Hansen:
ida.hansen@sanitetskvinnene.no
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Sisterhood
spirer og gror i Kristiansand

Det er en ubeskrivelig god følelse når man hører
latteren og praten mellom jentene i det de skravler seg
ned trappegangen og åpner døra inn til Sisterhood.
-Det vanker alltid gode klemmer når vi
sees igjen. Vi er nå halvveis i året vårt
sammen, og de 11 jentene har rukket å
bli godt kjent. Vi samles i en sirkel, og
i midten ligger ”snakkesteinen” som
snart skal sendes på sin faste runde.
Alle får sin tur til å fortelle en positiv og
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en negativ ting som har skjedd i løpet
av uka. Her snakkes det om oppturer og
nedturer, flauser og dårlige karakterer,
jente-drama, eller om han som endelig
sa hei i friminuttet, sier prosjektleder
Inger Lise Sannes, i Kristiansand
sanitetsforening

 	 Etter hvert som minuttene flyr av
sted, senkes både skuldrene og maskene
noen av jentene bærer gjennom dagen.
Praten går åpenhjertig og engasjert. Det
blir krystallklart at denne generasjonen
lever et liv voksne ikke er en del av, og

MIKALEA får gjennom Sisterhood bekreftet at hun er god nok. (Foto: Inger Lise Sannes)

heller ikke forstår omfanget av. Selv
om mange føler oss ”kjempeflinke”
som klarer å sjonglere både Facebook,
Instagram og Snapchat.
Ekte svar
-Det er viktig at jentene skal oppleve
Sisterhood som et sted man kan stille
vanskelige spørsmål, for så å få ekte
og ærlige svar. Gruppelederne er ikke
eksperter, noe vi heller ikke prøver å
være. Storesøster-rollen og relasjonen
gir oss en unik tilnærming til tema som
kan være ”kleine” å snakke om hjemme,
med lærere, eller andre voksenpersoner.
Fra et forebyggende perspektiv har vi
stort spillerom, og vi ser at vi kan bidra til
både finne og forsterke jentenes stemme,
sier Inger Lise Sannes.
I løpet av året er målet å gi jentene
mer kunnskap og skape rom for reflek
sjon rundt tema som føles aktuelle for
dem, gi dem et selvtillits-boost og trygge

SISTERHOOD handler om å skape trygge jenter.
(Foto: Inger Lise Sannes)

voksenrelasjoner. Gode diskusjoner,
utveksling av erfaringer og personlige
historier, styrker jentenes holdninger og
skaper ofte tankevekkere som de tar med
seg videre.
Givende arbeid
-I tillegg til å ha to jentegrupper dette
året starter vi nå opp BigSister; et
storesøster-program hvor vi kobler
sammen frivillige med ungdomsskolejenter. Dette er etter modell fra Sister
hood of Oslo, hvor vi også kurses og
veiledes underveis. Vi er naturligvis
veldig spente på responsen, og håper at
vi kan bidra til å gi både de frivillige, og
deltakerne noen fantastiske opplevelser.
Arbeid med ungdom er utrolig givende
og lærerikt. Vi gleder oss til å se hvordan
Sisterhood vokser, og blomstrer videre
på Sørlandet, avslutter prosjektleder
Inger Lise Sannes.

-Å JOBBE MED UNGDOM er givende og lærerikt,
sier prosjektleder Inger Lise Sannes.
(Foto: Marianne Sannes)
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Over 8 000 russ er med når

Sanitetskvinnene sier
- Vi vil nå ut til minst 8000 russ gjennom skolebesøkene
med kampanjen «Ja betyr ja», som fokuserer på
grensesetting, sier rådgiver vold, Ida Hansen,
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Hun påpeker at dette er et veldig forsiktig
antall.
-I tillegg kommer alle ungdommene
som vi vil nå gjennom kampanjen i sosiale
medier, sier hun.
Fra vest til øst
Russeprosjektet, som startet i Møre og
Romsdal i 2015, har nå spredd seg til hele
landet.
-Denne våren skal vi ha skole
arrangementer fra Tromsø i nord, via
Vestlandet og innlandet, til Oslo i sør.
Jeg er veldig imponert over alle de
frivillige sanitetskvinnene som skal
ut og møte russen på skolene. Takket
være deres innsats vil vi nå ut til minst
8000 russ, i tillegg til alle de vi vil nå
gjennom kampanjen vår i sosiale medier,
fremholder Hansen.

LARVIK SANITETSFORENING er en av flere som allerede i februar var i full gang med forberedelsene
til årets russeprosjekt. (FOTO: LARVIK SANITETSFORENING)
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Dyster statistikk
Statistikken til Kripos viser hvor viktig
Sanitetskvinnenes kampanje er.
-En av ti norske kvinner oppgir å
ha blitt voldtatt. Festvoldtekter utgjør
nå nesten halvparten av de anmeldte
voldtektene her til lands. Det viser hvor
viktig det er å snakke med ungdom om
grensesetting. Ja betyr ja-kampanjen
fokuserer på at begge parter skal ønske
å ha sex for at det er greit, og at man
må forsikre seg om at den andre parten
faktisk vil.

«JA BETYR JA»
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KAMPANJEN «JA BETYR JA» handler om å lære de unge å sette grenser når det
gjelder sex. Med dette kortet brukes humor som ett av virkemidlene.

-Gjennom årets russekampanje
bidrar sanitetskvinner over hele landet til
at årets russ går en tryggere russefeiring
i møte. Jeg er stolt over å jobbe på lag
med så mange engasjerte og flinke
frivillige!, sier rådgiver Ida Hansen.
Disse er med i Russ 2017:
Møre og Romsdal:
samtlige videregående skoler
Vestfold: samtlige videregående skoler
Oslo: Persbråten videregående skole,
Stovner videregående skole,
Hartvig Nissen videregående skole,
Lambertseter videregående skole,
Nydalen videregående skole og
Ullern videregående skole
Rogaland: Åkra videregående og
Hinna videregående skole
Nordland: Sortland videregående skole
Tromsø: Kongsbakken videregående skole
og Kvaløya videregående skole
Sør-Odal: Skarnes videregående skole
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Hvorfor russeprosjektet:
• Russeprosjektet i regi av Norske
Kvinners Sanitetsforening fokuserer på
viktigheten av samtykke til seksuelle
relasjoner i russetiden. En av ti norske
kvinner oppgir å ha blitt voldtatt, og
tall fra Kripos viser at i 2014 utgjorde
festvoldtekter nesten halvparten av
de anmeldte voldtektene her til lands.
Det viser viktigheten av å lære ungdom
om grensesetting, om hva et overgrep
er og viktigheten av at begge parter
samtykker til seksuelle relasjoner («ja
betyr ja»).
• Ungdom oppgir selv at de generelt
synes de lærer for lite om dette med
samtykke til seksuelle relasjoner på
skolen og det å være i stand til å sette
grenser for seg selv. Dette prosjektet
gir dermed informasjon om noe
ungdommen selv etterspør.
• I tillegg til å besøke skolene driver
Norske Kvinners Sanitetsforening
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en facebookside i samarbeid med
ungdomstidsskriftet Under Arbeid, der
dette med samtykke og overgrep settes
på dagsorden. Ungdommen inviteres
her til å lese informative artikler om
temaet, samt ta aktivt del i debatten.
Dette mener vi er helt avgjørende for å
få til en holdningsendring.
Les mer om ja betyr ja-kampanjen
i sosiale medier her:
https://www.facebook.com/jabetyrja/
Hvorfor heter kampanjen «Ja betyr ja»?
• Mange unge vet ikke hvor grensen
mellom frivillig sex og overgrep går.
• «Ja betyr ja»-kampanjen fokuserer
på at det skal et positivt samtykke
til fra begge parter. Sex skal være et
likeverdig valg for begge parter og
begge skal ville.
• Et «nei» er et avslag, et «ja» er en
positiv aksept basert på likeverdighet.
«Den som tier samtykker», gjelder ikke
i denne sammenhengen. Et fravær av
nei betyr ikke automatisk ja.
• «Ja», derimot, betyr at begge parter
har reflektert og fattet beslutning.

«JA BETYR JA» har egen Facebookside sammen
med ungdomstidskriftet Under Arbeid. Blant annet
har kjente artister sagt ja til å være ambassadører
for kampanjen.
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INTERVJUET

Når SKAM
er en pris verdt

SERIEN er brutalt ærlig, også når tabubelagte
områder er tema.

- Alltid stas å få vinne priser, og det er
helt fantastisk å vite at man har vært
med på noe som betyr mye for andre,
sier Lisa Teige, som spilte Eva Kviig
Mohn i den første sesongen av Skam.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: NRK

Sammen med Ulrikke Falch (Vilde Lien
Hellerud), og alle de andre flotte unge
menneskene som har gitt personlighet og
liv til gjengen ved Hartvig Nissen videre
gående skole, er mottakere av årets
Fredrikkepris. Så må vi ikke glemme
manusforfatter og regissør Julie Andem
og produksjonsstaben i NRK. Cudos til
Julie Andem som ville lage en serie som
kunne bety noe for de unge.
- Dagens ungdom lever under et
sterkt press fra alle kanter om å være
perfekte, Vi ønsket å lage en series om
viser hvordan ungdommene hvordan de
kan takle dette presset, har Andem uttalt
i et intervju med New York Times.

20

FREDRIKKE NR. 1 / 17

Også foreldrene
Serien, som opprinnelig hadde ungdom
som målgruppe, har også truffet
foreldregenerasjonen midt i hjerte og
mage. Temaene som tas opp i serien er
universelle. Det handler om viktige temaer
som russetid, utroskap, venninnekrangler,
karakterer, skolepress, voldtekt og homo
fili, for å nevne noen.
-Det er veldig god handling i serien.
Her får du spenning, humor og drama.
Også er det de forskjellige temaene, og
tittelen på serien. I serien kommer også
følelser i mange forskjellige former, sier
Ulrikke Falch.
Hun og Teige mener at grunnen til

at voksne også ser serien er at temaene
er universelle og uavhengig av alder og
landegrenser. Serien er blitt stor, og er
også innkjøpt i Danmark, Sverige og Island.
Bunad med hijab
- Serien er også blitt populær fordi du
møter mange spennende og sterke
karakterer. Du har Sana som er en sterk
og selvsikker jente som går i bunad og
hijab, og dette er ikke en kombinasjon en
har sett mye på norsk tv. Det er Noora
som er opptatt av feminisme og politikk.
Også har du Isak som er helt ødelagt.
Disse karakterene skaper engasjement,
fremholder Falch.
Falch legger til at i serien settes det
fokus på viktige temaer.
- Budskapet tas opp, uten at noen
bruker pekefingeren, påpeker hun.
Om Skam
Skam er en multimediaserie som går på
fjernsyn og internett, og som handler
om livet blant elever på Hartvig Nissens
Videregående skole i Oslo. Serien er
nyskapende ved å kombinere raske
nett-oppdateringer med lengre episoder
som klippes sammen en gang i uken.
Konseptet går ut på at man kan følge alle
rollefigurenes fiktive liv fra dag til dag på

FORELSKELSER som går galt, og dager som ikke
blir som en tror. Ekte saker gir rollene troverdighet.

Skams hjemmeside og se figurenes profiler
på sosiale medier, blant annet Instagram
og Facebook. Hver uke blir det lagt ut små
klipp på hjemmesiden, som på fredager
samles sammen til én episode som blir
lagt ut på NRK Nett-TV. Episoden blir også
sendt på NRK3. Skam handler om hvordan
det er å være skoleelev på videregående
skole i dag. På godt og vondt, og setter
søkelyset på ting det ikke er lett å snakke
om, og som det er knyttet mye skam til.
Juryen begrunnelse
Norske Kvinners Sanitetsforening har
gjennom 121 år jobbet for kvinners helse
og livsvilkår, for likestilling og et inkluder
ende samfunn. Sanitetskvinnene har de
siste årene satt vold mot kvinner, overgrep
og unges psykiske helse på dagsorden.
Fredrikkeprisen 2017 tildeles en
gruppe som har satt og fortsatt setter
viktige og tabubelagte tema på dagsorden
på en modig, ikke-fordømmende,
inkluderende og faktabasert måte.
Årets prisvinner har maktet å nå frem
til en hel generasjon, ja nesten en hel
nasjon, med tematikk som Sanitetskvin
nene vet at er avgjørende for å skape gode
liv. Et godt samfunn er et likestilt samfunn.
Et likestilt samfunn har mindre vold, er mer
åpent, aksepterer og inkluderer.

-NOE AV SUKSESSEN bak Skam er de sterke
karakterene seerne møter, som for eksempelvis
Sana som bruker bunad og hijab, sier Ulrikke.

«Budskapet tas opp, uten at
noen bruker pekefingeren»
ULRIKKE FALCH

Ødeleggende fordommer
Serien tar opp og diskuterer alvorlig
tematikk som overgrep, spiseforstyr
relser, skjønnhetstyranniet, diskriminer
ing, fremmedfrykt, seksualitet, rus og
likestilling i en realistisk og åpen setting,
noe som gir omverdenen mulighet for å
sette temaene på dagsorden. Seriens
tittel og tematikk tar opp ødeleggende
myter og viser hvordan enkeltpersoner
opplever fordømmelse, men også
hvordan man stolt kan heve seg over
samfunnets fordømmelse, eller følelse
av fordømmelse. Serien når frem til
ungdom og voksne, og åpner for samtale
og refleksjon rundt alvorlige tema på
tvers av generasjoner.

Raushet
Sjelden har et fenomen truffet så bredt,
muligens uten intensjoner om å gjøre det.
Allmennheten, det ekte bildet, de gode
skuespillerne men også serieskaperen
bidrar til en produksjon som vil bli husket
for tiden vi nå står i, men også i frem
tiden. Den setter dagsorden, åpner for
samfunnsdebatt, veileder til løsninger,
viser rausheten samfunnet og omverden
er preget av dersom enkeltpersoner
våger å legge følelsen av selvforakt og
fordømmelse til side.
Vi har blitt utfordret på egne fordom
mer og har gjennom serien sett en
ungdomsgenerasjon som har et tett sam
hold på tvers av religion, etnisk opphav
og oppvekst. Det gir håp for fremtiden.
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-Tusen takk

Gjør en

Gi en gave til Sanitetskvinnens arbeid for barn og unge

Alle barn fortjener gode juleminner
Ikke alle barn i Norge gleder seg til jul.
Over 92.000 barn i landet vårt vokser opp
i fattigdom. I familier som ikke har råd til det
de fleste av oss forbinder med julen – gaver,
god mat og ekstra kos. I år kan du gi et bidrag
til juleopplevelser, julegaver og julefeiring for
barn som ellers opplever julen som vanskelig.
For barn og unge som lever under fattigdomsgrensen,
er det en belastning at dårlig familieøkonomi ikke tillater
en julefeiring slik de fleste av oss opplever.

Med din hjelp kan en familie få støtte til gode juleopplevelser.
Noen vil få støtte til en opplevelse som en julekonsert eller
et teaterstykke. Andre vil få støtte til andre ting som
kanskje skaper juleminner for livet. Ditt bidrag vil gi
et barn en julefeiring som vil bli husket.
Det er fagpersoner, som helsesøstre eller sosialarbeidere,
som søker om midler på vegne av barna, og tildelingen
skjer anonymt. Barna og familiene blir fulgt opp også
i etterkant av pengestøtten.
Fattigdom blant barnefamilier har økt i en periode hvor
fattigdommen for øvrig har holdt seg stabil. I følge Statistisk
sentralbyrå tilhørte 9,4 % av alle barn i Norge en husholdning
med vedvarende lav inntekt. Dette handler om 92.000 barn –
kanskje noen du kjenner?
Gi en julegave til et barn som trenger en gave. Støtt Sanitets
kvinnenes arbeid for barn og unge ved å gi et bidrag på
vedlagte giro. Beløpet bestemmer du selv.
På forhånd tusen takk!
Vennlig hilsen
Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson, Generalsekretær
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til alle dere som har sørget for at barn i
lavinntekts-familier i år kunne glede seg
til jul. Da julen ringte inn var det deres
bidrag som gjorde at mor kunne glede
seg over å se barnas reaksjon da det lå
gaver under treet i år likevel, og at de
kunne koste på seg noe godt å spise.
Vi har leste mange rørende søknader.
Når det gjelder å gi for å gjøre en
forskjell for andre så teller hver krone,
sier generalsekretær Grete Herlofson,
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Søknader som ble innvilget penger
for å skape gode juleminner er alle
kvalitetssikret da de er kommet fra
fagfolk som jobber med barn som
lever under vanskelige forhold.
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Sikrer støtte til barn og unge

i fem nye år

En ny avtale med Egmont Fonden «En håndsrekning» sikrer at Sanitetskvinnene
kan gi økonomisk støtte til barn og unge i fem nye år. Slik kan vi bidra til at barn
med en krevende oppvekst får samme muligheter som andre.
Hvert år deler Sanitetskvinnene ut
millionbeløp i samarbeid med Egmont
Fonden i Danmark som til barn og
unge som på grunn av sin økonomiske
situasjon sliter sosialt, helsemessig
eller med skolearbeidet. I 2016 har 455
barn fått støtte til ting de trenger, alt
fra skøyter, ski og fotballkontingent til
telefoner, PCer og juleforestillinger.
N.K.S. har vært Egmont sin sam
arbeidspartner for «En håndsrekning»
i Norge siden 2014. Nå er samarbeidet
utvidet med et større beløp og større
forutsigbarhet i årene som kommer.
Fellesskap og mestring
En håndsrekning bidrar til inkludering,
fellesskap og mestring. Hele ti millioner
kroner skal Sanitetskvinnene sørge for
å dele ut til barn og unge som trenger
økonomiske støtte de neste fem årene.
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– Gjennom støtten fra Egmont og
«En håndsrekning» kan Sanitetskvinnene
bidra til at barn og unge som har en krev
ende oppvekst får samme muligheter
som andre. Det å ha utstyr og mulighet til
å kunne delta på aktiviteter sammen med
andre barn og unge betyr inkludering,
fellesskap og mestring. En god barndom
bidrar til et stabilt voksenliv. Det bistår
«En håndsrekning» med. Tusen takk til
Egmont for støtte, sier Herlofson.
Rundt et av ti barn i Norge bor i familier
med så svak økonomi at de stenges ute fra
fellesskapet med jevnaldrende.
I forbindelse med julen er det mange
som ber om støtte til feiring og julegaver
og økningen er merkbar.
For å sikre god oppfølging av barna,
tildeles alltid støtten gjennom fag
personer som jobber med barn som
helsesøstre, lærere og sykepleiere.

på asyl
Takket være Sanitets
kvinnenes innsats
lokalt har over 600
barn bosatt på asyl
mottak fått verdifulle
opplevelser i 2016.
I året som gikk har 22 lokale sanitets
foreninger arrangert en eller flere
aktiviteter med til sammen over 600 barn
fra 20 forskjellige mottak som deltakere.
– Ventetiden for asylsøkere som
kommer til Norge er ofte lang og vanske
lig. Etter en lang flukt må de vente på
svar om opphold. Lokalforeningene har
gitt barn verdifulle opplevelser, som
kan bidra til å styrke fysisk og psykisk
helse hos barn og voksne, sier Cathrine
Holst Salvesen, rådgiver integrering og
mangfold.
Aktivitetene har bidratt til en god start
på integrering og inkludering i lokal
samfunn. Flere steder har også barn fra
lokalsamfunnet deltatt på aktivitetene.
Gjensidig glede
– Det er veldig lystbetont. Vi føler at
vi virkelig kan gjøre noe, sier Heidrun
Kringen, leder i Hegra sanitetsforening.
Foreninger har hatt jevnlige aktiviteter
for omlag 40 gutter mellom 15 og 18 år
på Hegratunet statlige mottak for enslige
mindreårige asylsøkere.
Foreningen bestemte seg for at
de ville gjøre en innsats allerede når
mottaket ble etablert i januar 2016.
– Hegra er en liten bygd og etabler
ingen av mottaket møtte mye motstand
til å begynne med. Idrettslaget og vi i
sanitetsforeningen ville vise at disse

forskjell for barn

mottak

til spillekveld, svømmeundervisning
og juleverksted i samarbeid med
andre lokalforeninger. De har også
samarbeidet med Tovik-, Saltvann-,
og Sørgårdene Sanitetsforeninger om
juleverksted på Elvemo/Evenskjer
mottak.
• Halsa Sanitetsforening for enslige
mindreårige på Halsa statlige mottak.
Arrangerte diverse aktiviteter på
mottaker og tur til Trondheim med
museumsbesøk og mat.
• Grong Sanitetsforening arrangerte
juletrefest for beboere på Grong
mottakssenter.

HALSA SANITETSFORENING for enslige mindreårige på Halsa statlige mottak.
Arrangerte diverse aktiviteter på mottaker og tur til Trondheim med museumsbesøk og mat.

guttene ikke er farlige. Vi gikk inn tidlig og
viste at vi ville stå på for dem, sier Krigen.
Norske Kvinners Sanitetsforening
inngikk i høst en intensjonsavtale med
UDI om aktiviteter på asylmottak. N.K.S.
har fått midler av UDI som har blitt tildelt
lokalforeningene til gjennomføring av
aktivitetene.
Disse foreningene har hatt aktiviteter
• Harstad Sanitetsforening for barne
familier på Vågsfjord mottak. Tur til
bondegården, Sollifjellet ranch samt
diverse aktiviteter for barn i gymsal,
og tur til bowlinghall.
• Åssiden Sanitetsforening for barne
familier på Fossnes asylmottak.
Tur til fornøyelsesparken Tusenfryd.
• Sandnessjøen Sanitetsforening for
barnefamilier på arrangerte Alstahaug
statlige mottak. Tur til Trones Familie
park og kino.
• Fredrikstad Sanitetsforening for barne
familier på Veum mottak. Sommerfest
med mat, leker og underholdning.

• Fosnes Sanitetsforening for barne
familier på Namsos mottakssenter.
Aktivitetsdag med besøk på gård, mat
og aktiviteter.
• Kongsberg Sanitetsforening for barne
familier på Raumyr statlige mottak.
Jazzfestival og lekeland.
• Alta Sanitetsforening for enslige
mindreårige på Alta mottak. Arrangert
11 skolefrokoster i samarbeid
med Sandfallet ungdomsskole og
Integreringskoordinator i Alta.
• Sørgårdene Sanitetsforening for
barnefamilier på Elvemo mottak.
Tur til Lofotakvariet.
• Østre Toten Sanitetsforening for
barnefamilier på Toten statlige mottak.
Gokart og badeland, med påfølgende
mat og sosialt samvær.
• Verdal Sanitetsforening arrangerte
integreringskveld med mat og under
holdning på Verdal mottakssenter.
• Grov Sanitetsforening for beboere på
Grov mottak. To kinokvelder, i tillegg

• Straumsnes Unge Sanitetsforening
arrangerte juleavslutning for
barnefamilier på Tingvoll mottak.
• Hegra Sanitetsforening for beboere på
Hegratunet statlige mottak for enslige
mindreårige asylsøkere. Arrangerte
faste aktiviteter på mottaket, utflukter,
julegrantenning, kinobesøk og bowling.
• Drevsjø Sanitetsforening arrangerte
Nissemarsj for barn fra Drevsjø
statlige mottak. Har også hatt flere
andre aktiviteter.
• Ulsteinvik Sanitetsforening for barn
på Sør Sunnmøre statlige mottak,
samt barn fra et lokalt tensingkor. To
aktivitetsdager med bowling og pizza
og en dag med tur til badeland.
• Holmen Sanitetsforening for jenter på
Hvalstad mottak. Bowling, kino og ut
for å spise.
• Meråker Sanitetsforening har også hatt
aktiviteter.
• Melbo Sanitetsforening for barn på
Bankplassen asylmottak. Arrangerte
juletrefest med musikk, god mat,
juletre og gaver.
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Alt på én regning
Snart slipper du å ha kontroll på to ulike fakturaer
I mai i fjor kom nemlig NVE med en ny forskrift som gjør
at alle kunder fra høsten 2016 av skal få mulighet til å
motta både strømforbruk og nettleie på én faktura.

+
Strøm

Nettleie

Den nye løsningen, som kalles «gjennom
fakturering», er noe Fjordkraft lenge har
forsøkt å få til. Nå skal det endelig bli
lettere å ha totaloversikten.
– Det er klart at folk helst vil ha alt på
én faktura. Dette har vi jobbet med over
mange år, sier senior markedsrådgiveren
i Fjordkraft Øistein Prestø
Den nye ordningen møter ikke bare
stor etterspørsel fra kundene, men er
mer kundevennlig og vil fremme konkur
ransen på strømmarkedet. Prisene
forblir det samme som før.
– Dette er den store revolusjonen på
kraftbiten akkurat nå. Fjordkraft jobber
hver dag for at strøm skal bli enklere,
avslutter han.
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Strøm omgir oss hele tiden og er noe
vi ikke klarer oss uten. Likevel er det få
som har satt seg inn i temaet og vet hva
vi faktisk betaler for. Hva er sammen
hengen mellom nettleie og strøm?
– Du er ikke alene om ikke å vite dette.
Forklaringen på hvorfor du får to regn
inger er heldigvis ganske enkel. En
strømleverandør kjøper strøm fra kraft
markedets børs eller direkte fra produ
senten og selger det videre til deg som
forbruker. Det er strømprisen og hvor mye
strøm du bruker som styrer beløpet du
betaler til leverandøren. I 1993 åpnet det en
kraftbørs for Skandinavia kalt Nord Pool,
og markedet ble sluppet løs. Da ble det
besluttet at strøm og nettleie skulle være
på forskjellige regninger, opplyser Prestø.
For frakten
I tillegg til at du betaler for strømmen,
må du også betale for at den fraktes hjem
til deg.
-Det er dette som er nettleie og
kommer på en egen regning. Lednings
nettet der du bor eies av en lokal netteier

som må få betalt for transporten,
effektiv drift av blant annet kraftlinjer,
transformatorer og strømmålere,
forklarer Prestø.
Måleravlesningen din sendes først til
nettselskapet, som igjen videresender
tallene dine til strømleverandøren. Også
blir prisen på strømforbruket regnet ut.
Prestø avviser at selskapene kan prise
som de vil.
– Det er ikke tilfelle. Alt blir nøye
overvåket av Norges vassdrags- og
energidirektorat. Statkraft er en sterk
samarbeidspartner og en av tre eiere
som kan gjøre den beste jobben for oss,
og de er dyktige på det. Betryggende
både for oss og kundene å vite, sier han.
Norske Kvinners Sanitetsforening har
inngått samarbeid med Fjordkraft. Nå
kan du som privatperson nyte godt av ditt
medlemskap eller ansattforhold i N.K.S.
og bli strømkunde hos Fjordkraft.
Strømavtalen Fjordkraft Topp5 passer
for deg som ønsker lavest mulig strømpris,
men samtidig større grad av forutsigbarhet
enn det en spotprisavtale kan gi.

Les mer, og bestill via http://www.fjordkraft.no/sanitetskvinnene/
Og se om du kan få alt på en faktura
Gå inn på http://www.fjordkraft.no/privat/en-regning/

BASISAKTIVITET

Ut på Kløvertur

FROGNERPARKEN SANITETSFORENING
og Bygdøy Sanitetsforening har gått sammen
i ordets rette forstand, og går tur sammen.

Alle kan bli med
Fra nord til syd treffer du nå sanitetsforeninger
som er ute og går Kløvertur. Det offisielle startskuddet
for den nye basisaktiviteten gikk 11. januar.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Flere foreninger har startet i forkant, og
det er kjempefint. Og mange foreninger
har drevet med tur i flere år. Som kjent
har Landsstyret bestemt at N.K.S. i år
skal lansere syv basisaktiviteter slik at vi
kan få med flere aktive frivillige, som en
del av Snu Trenden-prosjektet.
En fellesnevner for aktivitetene er
blant annet at de skal være nyttige og
enkle å starte opp.

Helse i hver tur
-En Kløvertur er et tilbud om utendørs
aktivitet. En Kløvertur kan være så mye
og må tilpasses de som vil være med.
Den skal være slik at alle skal kunne
delta, og alle kan starte med Kløvertur,
sier seniorrådgiver May Britt Buhaug i
N.K.S.
Det er ikke nødvendig å trene
hardt for å få bedre helse. Små grep i

hverdagen kan ha stor betydning, og
alt er bedre enn ingenting! Trening har
god effekt uansett alder, og en 70-åring
kan ha like stor effekt av trening som en
20-åring.
- Det er aldri for sent å begynne med
fysisk aktivitet. Det anbefales minst 30
minutter daglig aktivitet for voksne, og
for mange voksne vil helsegevinsten
være større enn for yngre. Forskning
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viser at fysisk aktivitet også kan ha en
smertelindrende effekt. Er du i tillegg
aktiv sammen med andre kan det bidra til
økt trivsel. Fysisk aktivitet kan bidra til å
forebygge såkalte livsstilssykdommer. Er
du lite aktiv, har lavt funksjonsnivå eller
en sviktende helse, bør du fortsatt være
så aktiv som du kan, råder Buhaug.
Hva er en Kløvertur?
Det er opptil foreningene selv å definere
hva en Kløvertur
- Den kan være en rusletur i
nærområdet, bærtur, sopptur, badetur,
rullatortur, natursti eller en trimtur. En
Kløvertur kan også være å få vind i håret,
for eksempel ved å bli syklet en tur.

Kløvertur er en tur som kan passe
for alle og som er åpen for at alle skal
kunne delta - kvinner, menn, unge,
voksne, eldre - eldre som bor hjemme,
på bo- / servicesenter eller sykehjem.
Det er viktig å tilpasse turen til de som
er med, opplyser Buhaug.
Hun legger til at Kløvertur også har
en viktig tilleggs-dimensjon, nemlig
gledet av å være i et fellesskap, noe som
forebygger ensomhet og isolasjon.
I månedene som kommer fremover
er det premiere for flere basisaktiviteter.
Lesevenn er neste aktivitet som skal
lanseres i mars. Og så følger språkvenn
i april og Dig In lanseres i agust.

Tjuvstartet
i november

Tromsø sanitets
forening startet
opp med Kløvertur
uken etter at basis
aktiviteten sto på
dagsorden under de
regionalsamlingene,
første helgen
i november.
-VI MØTES HVER TIRSDAG ved Mork skule, og så går vi en forhåndsannonsert løype, sier Sissel Håskjold.
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LAVVOEN I TROMSDALEN er et fint mål for Kløvertur
Her sees Tone Thørring Tingvoll, Ruth Andreassen,
Wenche Kristiansen, Liv Thørring og Solfrid K.
Wiggen.

- Den 9. november gikk årets første tur
til Lavvoen i Tromsdalen. Det var litt
kaldt, men det var en fin tur og nydelig
vær. Å arrangere Kløvertur krever lite
organisering. Vi møtes på en fast plass,
sier foreningsleder Solfrid K. Wiggen.
Før sommeren hadde Mork
sanitetslag i Volda noe de kalte
Torsdagsklubben som gikk tur sammen
på torsdager.
- Nå er vi blitt Kløvertur, og det er
så kjekt å gå i lag. For mange er det
vanskelig å komme seg gjennom dør
stokkmila alene. Kløvertur kan bidra til
å gjøre dørstokkmila litt kortere, sier
Sissel Håskjold.
Hun synes heller ikke at det krever så
mye å ha denne aktiviteten.
-Vi møter opp på en fast plass,
nærmere bestemt Mork skule, til et fast
klokkeslett, opplyser Håskjold.
Også går de tur sammen de som har møtt
opp. Antall oppmøtte varierer.
-Vi annonserer turen ved å sette
opp plakater der folk er, og så bruker vi
Facebook, sier Sissel Håskjold i Mork
sanitetslag, som fyller 85 år i år.

Få en god
strømavtale
med prisgaranti på kjøpet
Fjordkraft gir deg som er medlem av
N.K.S. - Norske Kvinners Sanitetsforening,
strøm med prisgaranti
- uansett hva som skjer med strømprisene!
Bestill nå og spar 200,på din første strømregning.
Les mer om avtalen Topp 5 Garanti på
fjordkraft.no/sanitetskvinnene
eller ring oss på 06100.
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FYLKESFOKUS

Svalbard
neste
for N.K.S. Troms

FYLKESLEDER Wenche Kleveland
har vokst opp i Saniteten.

Verving står høyt
på dagsorden i
Troms fylke. Det er
også ønske om å
starte en ny forening
- på Svalbard.
–Det jobbes med den saken. Jeg kjenner
ingen der, men har tatt kontakt med folk
som bor der, og som jeg vet hvem er. Å få
på plass en omsorgsberedskapsgruppe
der hadde vært flott. Har god drahjelp fra
sentralt til dette, sier fylkesleder Wenche
Kleveland.
Hun er N.K.S. sin kvinne i Norges
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nest nordligste fylke, lokalisert mellom
Nordland i sør og Finnmark i øst. Og
dialekten avslører at hun er om lag 1965
kilometer fra sitt opprinnelige fødested.
-Jeg er født i Seljord i Telemark, og
så flyttet familien min til Kvelde i Vestfold
der mamma var medlem av Kvelde
Sanitetsforening. Jeg er vokst opp med
binding av fastelavnsri , maiblomsten og
loddsalg, sier Wenche Kleveland i N.K.S.
Troms.
Som voksen ble det adresse NordNorge. Her ble hun kontaktet av en driftig
sanitetsdame, og etter å ha fått etablert
seg var det klart for frivillig arbeid igjen.
Først I 2004 meldte jeg meg inn i Lyngen
Sanitetsforening, sier hun. Etter noen år
tenkte jeg: Hvorfor har ingen spurt meg
om å være medlem før? Selv om jeg som
mor til 4 barn med sine aktiviteter ikke
kunne være aktiv, betalende medlem
kunne jeg jo vært. En ting som har vært

viktig for meg når jeg meldte meg inn,
var at jeg ble sendt på fylkesmøter
og seminarer, lærte masse om hva
sanitetskvinnene står for og arbeider
med. For jeg, som mange andre i de tider
trodde nok det var kaffe, fastelavnsris og
maiblomster som var aktivitetene. Og tok
jo feil der.
Roser foreningene
N.K.S. Troms fylke har 41 foreninger og
om lag 1 100medlemmer. Noen foren
inger har eiendom, og ifølge årsmeldingen
fra 2015 består disse av 43 leiligheter,
fem sanitets hus og syv møtelokaler. I
tillegg kommer NKS Veiledningssenter for
pårørende i Nord-Norge, som Troms og
Finnmark N.K.S. eier.
-Foreninger som har eiendom har
mye arbeid med disse, og i tillegg må
de vedlikeholdes. Og det koster, sier
Kleveland.

Hun roser alle foreningene for
støtte til N.K.S. sitt veiledningssenter.
Gratis lavterskeltilbud for veiledning av
pårørende til rusavhengige.
- 120 000 kroner ble gitt fra
foreningene i vårt fylke i fjor, og det er
veldig bra. Dette er et unikt tilbud som vi
er veldig stolte av å bidra til. Vi har mange
som støtter veiledningssenteret, blant
annet den islandsk-norske kunstneren,
Bjørg Thorallsdottir, som bl.a. lar en stor
del av inntekten av sin rikt illustrerte
årskalender går til veiledningssenteret,
opplyser Kleveland.
121 år
Troms/Tromsø tilhører de foreningene
og kretser som allerede i 1896 var utpekt
av Fredrikke Marie Qvam som ett av
de første satsingsområdene utenfor
Kristiania.
Den 13. oktober 1896 ble Tromsø
krets, Tromsø Sanitetsforening stiftet
med 100 medlemmer.
Bestyrelsen besto av: Frk. Thora
Halvorsen, formand, Fru Margrethe
Collin, viseformann, Pylle Horst, Frk.
Anka Holmboe, Fru Johanna Killengren,
Frk. Andrea Holm (sekretær), Frk. Maria
Dahl og Frk. Anna Hærnæs (revisorer).
Foreningen var tidlig i full gang med på

å forberede seg til krig mot svenskene.
Det ble holdt samaritankurs med besøk
til sykehuset for å se forbinding av sår.
«På generalforsamlingen vedtok man
hovedforeningen i Kristiania sine lover,
men med de forandringer som de engere
forhold krævede. Paragrafen om kontingent
vakte en del debat og besluttedes endelig
sat til 1 kr pr. aar. For kommende driftsaar
blev man enige om at sætte i gang
syvirksomhed.»
Så ble det ingen krig, og Sanitets
kvinnene tok kampen mot tuberkulosen.
På dagsorden sto finansiering av syke
pleiere, sengeklær, laken, putevar,
håndklær, bækkener og brennbare
spyttekopper. Innsamlede bidrag gikk
til sanatorieopphold, og en liten gut er
indlagt paa Reknes barnehospital for
Harstad og Trondenes sanitetsforening
sin regning, heter det i årsberetningen
fra 1920. Fattige tuberkuløse og
underernærte får månedlige bidrag
fra kr 15 til 50 kroner. For øvrig søker
foreningene å hjelpe der hjelp behøves.
Aktive foreninger
Fortsatt bidrar sanitetsforeningene der
behovene er. Nye tider betyr bare nye
utfordringer.
- Foreningene i Troms gjør alle en
flott innsats for sitt nærmiljø. Også
behovene i lokalmiljøene er forskjellige.
Vi har mange foreninger som er veldig
aktive. Også har vi noen som tror de gjør
lite, men det de gjør er flott. Tiltakene
er rettet mot kvinnehelse og mange gjør
mye for eldre, som grøtk veld for eldre og
besøkstjeneste, men også småbarnstreff
for de aller yngste,og støtte til
ungdomsarrangement, sier Kleveland.
Variasjonen er stor, eksempel vis har
Grov sanitetsforening tiltak på krise
senteret, og dette heter Sister for sister.
-Kjølstad sanitetsforening har
skrevet brev til fylkeslegen der de tar
opp åpningstidene ved legekontoret,
EN VIKTIG DEL av det å være Sanitetskvinne
er å selge lodd. Fylkesleder er intet unntak.

fremholder Kleveland.
Ellers jobbes det med de nasjonale
sakene som kampen mot skjønnhets
tyranniet.
- Flere foreninger er allerede i
gang med to av de nye basisaktivitene,
opplyser hun.
- Sørgårdene sanitetsforening, som
er 12 medlemmer, har noe de kaller
Tøttekveld. Dette begynte i det små med
ost,vin og kjeks og litt underholdning. Nå
deltar 250 damer på Tøttekveld, og det
går rykter om at det er ventelister, sier
Kleveland. Så det går an å få til aktivitet
selv om man ikke er så stor forening.
Ikke tid nok
Som alle andre fylkesledere er det kun
en ting hun har for lite av, og det er
tiden. Noe en har for mye av er dårlig
samvittighet for alt en kunne ha gjort.
- Jeg skulle gjerne hatt tid til å reise
rundt på foreningsbesøk. Dessverre
så strekker ikke tiden til. Men vi
prøver å stille når vi blir invitert, sier
fylkeslederen.
Hun har ikke angret på at hun for to
år siden sa ja til å ta over roret for N.K.S.
Troms. Til det er vervet for spennende
og lærerikt. Og stolt over å kunne bidra i
Norges største Kvinneorganisasjon, som
gjør masse for kvinnehelse, barn og unge.
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FRIVILLIGHET KLØVERDAMEN

Tok opp arven

etter mor

Anne Berit Hansen
fulgte i sin mors
fotspor da hun ble
Sanitetskvinne.
Gjennom barnekontrollen, som
foreningen drev på
Skåtøy, forsto hun
viktigheten av å ha en
organisasjon som ser
og dekker behov.

FV.: SOLVEIG TVEIT,
Karin Bergstad,
Berit Bjørnsen og
Anne Berit Hansen.
- Solveig og Karin er
nye medlemmer, og
knappene har jeg sydd
slik at vi kunne vekke
litt oppsikt, sier ukens
Kløverdame.
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Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?
Min mor har vært sanitetskvinnene helt
til hun døde nå sist høst, 97 år gammel
ble hun. Og hun deltok på årsmøte
om våren. Inspirasjonen fra henne og
barnekontrollen, som Skåtøy foreningen
arbeidet med til kommunen tok over, var
nok hovedsaken til at jeg fikk interesse for
sanitetsarbeidet.
Da jeg flyttet til Helle 1968 og fikk
barn, var jeg allerede kjent med flere av
sanitetsdamene der som var godt voksne.
Vi var noen venninner som begynte
sammen med dem, men formiddagsmøter
passet dårlig for oss. Så vi startet
vår egen forening. I mange år drev vi
barnepark med godt belegg. Vi leide et
bedehus og gjerdet inn uteområdet. Dette
arbeidet ble delvis gjort på dugnad.

Hvilke saker er du mest engasjert i?
Jeg er engasjert i de fleste sakene til
N.K.S., men nå jobber vi lokalt med mange
forskjellige aktiviteter på Helle skole.
Skolefrokost og baker fastelavnsboller
med 3 kl. trinn. Vi lager grønnsaksuppe
med førsteklassingene og har jule- og
påskeverksted med 5. og 6. trinnet på
barneskolen. Det inntektsbringende
arbeidet er også nødvendig. Vi har kake
basarer, lager fastelavnsris og i år vil vi
prøve oss på en liten kafé der vi skal sitte
og binde ris.
Er engasjert i alle sakene. Siden jeg
reiser mye får jeg ikke vært med på alt,
men prøver og tilrettelegge.
Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder
synes du er viktigst?
Jeg syntes arbeid for barn og unge,
kvinnehelse og stopp vold mot kvinner
og skjønnhetstyranniet.

Hva er det største du har opplevd
som Sanitetskvinne?
Vanskelig å si hva som er den største
opplevelsen, men når jeg foreslår ting
for medlemmene og det blir godtatt og
det i tillegg blir vellykket - da er jeg veldig
fornøyd.
Har du hatt/har verv i organisasjonen?
Jeg har vært leder i Skarbo underavdeling
i to perioder og har vært leder i Skåtøy
Sanitetsforening i to perioder. Har vært
styremedlem i Telemark krets.
Hvilke utviklingsmuligheter synes du
organisasjonen har?
Den største utviklingsmuligheten er vel å
få med flere medlemmer, og gjerne noen
yngre.
Hva tror de er årsaken til Sanitets
kvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?
Årsaken til posisjonen i mitt distrikt,
vanskelig og si. De fleste liker og være
med på sakene vi arbeider med. Etter vi
begynte med gågruppa vår har vi fått flere
nye engasjerte medlemmer. Hittil teller
vi 19 nye medlemmer, men kanskje blir vi
flere som stiller på N.K.S. –dagene og på
Kvinnehelsedagen den 25. mars.

Hvilke egenskaper
bør en Sanitetsk vinne ha?
Hun bør ha pågangsmot, og være
engasjert og være et ja-menneske.
Hva er ditt beste vervetips
og hvorfor mener du at alle
kvinner bør bli Sanitetsk vinner?
Ofte oppleves det som vanskelig å
verve nye medlemmer, og det er heller
ikke så lett å få folk til å takke ha til
verv. Men en må ikke være redd for å
tørre å spørre, men heller ikke være
for pågående. Det går an å sende en
meldinger til de som du har kontakt med
via Facebook. Sist jeg gjorde det lå det
meldinger fra to damer som ville melde
seg inn. Det å være en del av et større
fellesskap, som du er når du er medlem
av en organisasjon som N.K.S., gir det
mye tilbake
Hvis det fantes et hedersfastelavnsris –
hvilken Sanitetskvinne ville du gitt
det til?
Lokalt ville jeg gitt det til Gunn Jacobsen
hun er en pådriver for og finne bjørkeris,
og for å sette på fjær. Når jeg ikke er
hjemme organiserer hun kakebasarene.

KLØVERDAMEN
NAVN: ANNE BERIT HANSEN
ALDER: 69 ÅR
FORENING:
SKÅTØY SANITETSFORENING
MEDLEM SIDEN: 1968

«

De fleste liker og
være med på sakene
vi arbeider med.
ANNE BERIT HANSEN

Erna Solberg åpner KVINNEHELSEDAGEN 2017
Statsminister Erna Solberg vil i år åpne Kvinnehelsedagen når dørene går
opp lørdag 25. mars på Oslo Kongressenter for Kvinnehelsedagen 2017.
Fyrverkeriet Christine Koht står klar til å
være konferansier.
- Programmet begynner å ta form,
sier Ellen Bugge, prosjektleder for årets
dag, og vikar rådgiver Folkehelse.
Årets temaer handler om modige
kvinner som har våget å satse utenfor den
tradisjonelle komfortsonen, og kvinner
som har turt å bruke stemmen – høyt.
ERNA SOLBERG kommer …
og Christine Koht er klar for vårens fineste
dag – er du?

Populær venninnedag
For syvende året på rad har Lands
styret vedtatt å gi en gratis dag til

inspirasjon og glede for alle kvinner.
- Denne typen dager pleier å koste
flere tusen kroner. Dette er det ikke alle
som har råd til. For at den skal være en
dag for alle kvinner er den gratis. Her
blir det faglige foredrag, underholdning
og goodiebags. Også i år vil det bli stand
i foajeen der de som ikke allerede er
Sanitetsk vinner kan bli det. Inviter med
en venninne eller to inn i fellesskapet,
oppfordrer Bugge.
Kvinnehelsdagen har for mange blitt
en dag de holder av i kalenderen.
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Vervet 500

Magiske ting skjer når mennesker møtes. 500 Sanitetskvinner
møttes på fem steder i Norge første helgen i november i fjor.
Når søndagen kom var det vervet 500 nye medlemmer.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

Under de regionale samlingen, som
ble holdet i Tromsø, Bergen, Stjørdal,
Tønsberg og Hamar, var verving et
helt sentralt tema. Det er ingen stats
hemmelighet at mange synes det er
vanskelig å spørre. Derfor startet
samlingene med at alle ble utfordret
på å tørre å spørre. Vervepremien var
høstens store nyhet i nettbutikken:
Kløverpepperkakeform.
Bare å spørre
- Tenk, på 24 timer ble 500 nye medlem
mer ønsket velkommen til organisa
sjonen vår. Så utrolig gøy. Å bli spurt
er en avgjørende faktor i vervearbeidet
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våres. Derfor er det så viktig at dette
ligger i kulturen vår. Vi må tørre å spørre
personer om å bli med oss, og denne
helgen har vi bevist at det er ikke så
farlig å spørre heller. Jeg gleder meg
veldig til regionale samlinger i 2017. Den
positive energien som er til stede når
vi samles flere medlemmer fra samme
forening i regioner er unik. Vi tilhører
noe større, vi er alle en del av N.K.S. Vi
har en viktig arv som skal forvaltes, og
den skal formidles videre til det beste for
generasjonene etter oss - og til det beste
for samfunnsutviklingen. Jeg er så stolt
og glad over deres glød og engasjement
for å være til glede og nytte for andre

og, også oss selv. Jeg gleder meg til å
treffe dere helga 22.-24. september 2017.
Til da ønsker jeg dere lykke til med nye
medlemmer i lokalforeningen. Ta godt
vare på de medlemmene dere har, sa
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.
Løfter i flokk
I møter med tillitsvalgte og frivillige
har det kommet opp ønsker om
inspirasjonssamlinger regionalt for felles
erfaringsutveksling, påfyll og utvikling
-I tillegg er det en realitet at Sanitets
kvinnene har vært en organisasjon som
har mistet mange flere medlemmer enn
hva vi har maktet å rekruttere de senere

på 24 timer
årene. Det må vi stoppe. Norge trenger
sanitetskvinnene nå som landet gjorde
for 120 år siden. Derfor er det ekstra
motiverende å sammen skulle ta grep og
snu trend nå i vårt jubileumsår. Derfor
vedtok Landsstyret i forbindelse med
budsjett 2016 at det skal arrangeres
regionale samlinger for lokalforeninger
med formål om å inspirere og motivere
for innsats, sa Egeland.
Organisasjonslederen understrekte
også hvor imponert hun er over hvordan
Sanitetskvinnene utvikler seg.
- Mye har skjedd siden Landsmøtet
vedtok prosjektet 50.000 i 2020, vi
verver dere, vi utvikler aktivitet og at vi

utvikler organisasjonen. Vi har en viktig
arv å ivareta, og vi tar oppdraget på det
største alvor. Gjennom denne helga skal
vi sammen videreutvikle organisasjonen
vår. Jeg er så stolt over fremoverlente
foreninger. Å snu en trend er ikke gjort
over natten, med ett tiltak eller vedtak.
Det er jobbing fra mange fronter hver dag. Og spenner seg fra delta på
samlinger, utvikle aktiviteter, synliggjøre
foreningene og ikke minst åpne
foreningene for alle. Dere kan og dere
vil, det har dere bevist. 161 foreninger
har vervet mer enn 5 medlemmer hittil
i år. Det er fantastisk. En fjerdedel av
foreningene har sagt ja til å bli med i det
ALLTID INSPIRERENDE å høre gode historier og få
tips av ander, her fra regionsamlingen på Hamar.

BASISAKTIVITETENE skal gjøre det lettere å få flere frivillige hender. I dag ønsker folk å bidra med noe konkret
hvis de skal være aktivt medlem. Her følger Sanitetskvinnene ivrig med når det informeres som Språkvenn.
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ELISABETH ADELEIDE ØIEN fra Tovik sanitetsforening i Troms var en av flere som tok opp aktuelle temaer
under samlingen.

solidariske spleiselaget, som sammen
har ansatt Lena Nerberg. Dette viser
vilje til endring. Jeg er utrolig stolt, sa
Egeland.
Strategiske grep
I likhet med resten av det frivillige Norge
har også N.K.S. opplevd synkende med
lemstall de siste ti-årene. På Landsmøtet
i 2015 vedtok man at trenden skal snu, og
målet er at vi er 50 000 medlemmer i 2020.
For å jobbet målbevisst må en ha en plan,
så i handlingsplanene er det bestemt at da
må følgende strategiske grep tas:

menyen: N.K.S. sine styringsdokumenter.
Temaer innen de tre strategiske begrep
ene. Der deltakerne fikk tips og ideer som
de kunne at med seg. Det mest lærerrike
er å lære av hverandres erfaringer, så
det var tid til gruppearbeid og presenta
sjon av arbeide som gruppene hadde
gjort. Søndagen ble avsluttet med opp
summering og veien videre, som basert
på resultatet av gruppearbeidene vil bli
spennende og bærekraftig for kløveren.

MORK SANITETSLAG i Volda var 33 medlemmer igår
og på 24 timer fikk de 10 nye! Vi bare sender sms, lød
damenes vervetips under samlingen i Stjørdal.

1. Fra gavmildhet til aktivitetet
=basisaktiviteter
2. Fra møte til medlemsskap – vi må
tørre å spørre
= verving
3. Modige og nytenkende lokalforeninger
= kulturendring der vi forener det
tradisjonelle med det moderne
Vertskap for samlingene var fylkene.
Alle regionsamlingene fulgte samme
program, som inneholdt følgende på
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HER ER VI INNE FRA BERGEN med Irene Kvia Aurmo(th) og Ann Sissel Erga fra Lyefjell sanitetsforening
i Rogaland.
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-30 stykker hadde meldt seg til vår første
kurskveld torsdag 12. januar, og vi skal
arrangere to kurs, opplyser prosjektleder
Helge Gabrielsen. Kursene gikk i de flotte
lokalene til Stavanger Sanitetsforenings
bo- og aktivitetssenter, som ligger på
Tjensvoll.
Digital hverdag
Samfunnet blir stadig mere digitalisert,
og det handler ikke bare om å streame
filmer, laste ned musikk, nyheter og
tv-progam. Flere og flere offentlige
tjenester blir også elektroniske, som
skattekort, digital postkasse og bestilling
av legetimer. I tillegg kommer andre
praktiske ting som betaling av regninger
som nå gjøres mest effektivt og billigst i
nettbanken. Bestilling av hotell og reiser
skjer også over nettet. Mange i den eldre
generasjonen har ikke nødvendigvis
hatt PC som arbeidsverktøy. For å sikre
en aktiv og god alderdom, arrangerer
Sanitetskvinnene kurs slik at også de
eldre kan koble seg på den delen av livet
som er på nettet.
Grunnkurs og v.g.
- Kursdeltakerne skulle stille med
egen iPad, vi hadde for sikkerhets skyld
kjøpt inn fem stykker. Kun to stykker

trengte å få låne. Vi har delt inn kurset
i to bolker, grunnkurs og videregående
kurs. På grunnkurset lærer deltakerne
å bli kjent med iPad, og grunnleggende
funksjoner som å bruke apper, lese
blader og aviser, og generelle nettsøk –
søke etter informasjon og artikler som
har stått på nettet. De lærer også å bruke
kamerafunksjonen, slik at de kan ta
bilder, sier Gabrielsen.
Allerede i april der det klart for å
komme seg videre i nettets verden.
- Da skal de eldre bli mer proffe i
bruken. På timeplanen står blant annet
bilderedigering, komme seg på Facebook
og bruk av mail, forteller Gabrielsen.
Spill og post
Når de går ut fra videregående kan
de også bruke digital post, og betale
regninger på nettet.
- Mange har også lyst til å lære å
bruke spillene, for eksempel å legge
kabal på nettet. Etter å ha gjennomført
disse to kursene har de alle forutsetn
inger for å bli godt kjent med iPaden sin
og kunne det grunnleggende, og så er det
bare å bruke det, sier prosjektlederen.
Eldre kan og eldre vil, så påmeld
ingene til det videregående kurset, som
starter den 20. april, renner allerede inn.

Datalab i Sør
I Kristiansand har Sanitetskvinnene laget
en datalab slik at man har et tilbud til
seniorer som vil ha datahjelp. Datalaben
skal være en møteplass der data tas i
bruk som daglig verktøy, og her vil man
blant annet invitere en bank for å gi
kurs i nettbank. Andre aktuelle temaer
er sosiale medier, slektsgransking og
nettvett.

I DAG FOREGÅR «ALT» PÅ NETTET og her betales
regninger og man holder kontakt med familie og
venner. I regi av Sanitetskvinnene lærer nå eldre seg
å bli superbrukere på iPad.
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Kvinnene

som bygget veien til
Over 700 mennesker
har vært innenfor
dørene til Trondenes
Historiske Senter
for å få med seg
utstillingen om
N.K.S. i anledning
organisasjonens
120 års jubileum.
TEKST: BEATE FRAMDAL FOTO: HARRIET M. OLSEN

-Kjære ordfører, museumsansatte og
alle som er til stede her i dag. En tusen
hjertelig takk til alle dere sanitetskvinner
som har gjort denne utstillingen
mulig. Takk for at jeg ble invitert, sa
organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland
under åpningen av utstillingen.
Både pensjonister og skoleklasser
har vært innom og fått en liten rundtur i
Sanitetskvinnenes historie som startet

-FREDRIKKE MARIE QVAM etablerte N.K.S. for 120 år siden og sikret kvinner en arena som kunne gi makt og
innflytelse gjennom aktiv deltagelse, sa organisasjonsleder Egeland i sin åpningstale. (Alle fotos: Harriet M.
Olsen)

36

FREDRIKKE NR. 1 / 17

Et stykke viktig kvinnehistorie
Utstillingen var langt mer enn glimt fra
N.K.S. sitt viktige arbeid, som kampen
mot tuberkulosen, forebyggende folke
helse og folkehelseopplysning. Sanitets

velferdssamfunnet
kvinnene virke i by og bygd og fra fjor
til fjell, har lagt brosteinene til det
velferdssamfunnet vi har i Norge i dag.
Og organisasjonens sin historie, er også
viktig kvinnehistorie.
- Fredrikke Marie Qvam etablerte
N.K.S. for 120 år siden og sikret
kvinner en arena som kunne gi makt og
innflytelse gjennom aktiv deltagelse i
det som nå er Norges største kvinne
organisasjon. Menn var også velkomne,
men ikke i styrer og ledende stillinger i
N.K.S. sine institusjoner! Ett eksempel:
Skulle det ansettes en sykehusdirektør,
ble det sørget for at en kvinne fikk
relevant utdanning – og dermed gikk
foran en rekke velkvalifiserte menn,
påpekte Egeland.

Etiopia
Ideen til utstillingen startet egentlig med
bildene som fotograf Trine Melhus har
tatt i Etiopia.
-Jeg tenkte på Etiopia bildene, da
jeg ringte til museets leder Tore Einar
Johansen og fortalte at organisasjonen
var 120 år. Han foreslo at vi heller kunne
lage en utstilling om Harstad Sanitets
forening. Da synes jeg at vi også måtte
ta med foreninger i nærkommunene, og
vi innkalte til et møte. Noen foreninger
møtte, andre ikke. Vi valgte fort ut de
som har satt størst spor etter seg i nær
området sitt, som Kvæfjord og Grovfjord,
Lundenes og foreningen på Sandsøy.
Dessuten Tennevoll Sanitetsforening
fordi de har et museum på stedet som
ligger under Trondenes Historiske

DET VAR BETZY KJELSBERG som til sin forferdelse
så at de la alvorlige syke mennesker rett i kista da
de skulle fraktes med båt til nærmeste sykehus.
Dette ført til at Fredrikke Marie Qvam sporenstreks
beordret innkjøp av sykekurver.

UTSTILLINGEN har vært godt besøkt.
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Senter. Både Lundenes og Sandsøy ligger
på øyer i Harstad Kommune, opplyser 2.
nestleder,Turi Marie Bruun.
Stor interesse
Arbeidet med utstillingen startet i midten
av november i 2015, og 16.oktober året
etter ble den åpnet og ble viste til 11.
desember. Utstillingen skal også til
Lundenes, Tennevoll og til Grovfjord
sist i september da de feirer sitt 100
årsjubileum
Det har vært stor interesse for utstil
lingen. Mellom 80 og 100 var tilstede på
åpningen.
- Utstillingen rekrutterte noen nye
medlemmer til Harstad Sanitetsforening
og medførte også at jeg fikk anledning
til å holde foredrag om N.K.S. sentralt,
om Fredrikke Marie Qvam og om
Harstad Sanitetsforening for Pensjonist
universitetet i Harstad, sier Bruun, som
takker museets leder Tore Einar Johansen
for at de ville vise frem Sanitetskvinnenes
historie på denne måten.

VAKKERT OG SIRLIG HÅNDARBEID har sikret og sikrer foreningene million-inntekter, uansett om det er
tombola, årer eller vanlige lodd.

ALLEREDE TO ÅR etter at N.K.S. ble stiftet var sykepleierutdannelsen i gang. Foreningene ansatte sykepleiere
for å sikre helsa til store og små, ung og gammel, i lokalmiljøet.

SANITETSKVINNENE har alltid sørget for dokumentasjon av sitt arbeid, og dette har vært viktig bidrag
innen samfunnsforskning.
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Vi blir stadig flere Sanitetskvinner:

Trenden har snudd
Målet 2020 er hugget i stein. Da skal vi
telle 50 000 Sanitetskvinner og menn.
Vi er på god vei.

-Bygdøy sanitetsforening i Oslo vant
vervekonkurransen høsten 2016 med
hele 86 % medlemsvekst i løpet av fire
måneder. Premien for vervekonkurransen
er billetter til Fredrikkeprisen, med betalt
reise og opphold, sier Asfaha.
Bli med!
Det går alltid et «vervetog» som foren
ingene kan hive seg på. I potten ligger det
flere morsomme, inspirerende og kreative
premier.
-Vinneren av konkurransen i februar
får en kveld med besøk av strikkedesignsduoen Arne & Carlos, som blant annet
har strikket julekuler. Også så har vi en
lignende premie mars, som vi vet kommer
til å falle i smak, smiler prosjektleder lurt.
For å være med i konkurransen må
alle nye medlemmer enten være innmeldt
via nettskjema, vervekupong på papir eller
Vipps.

DEN FORENINGEN som vervet flest februar fikk en
inspirerende strikkekveld med Arne og Carlos.

-2016 var ikke bare et fantastisk
jubileumsår for N.K.S. Men også ett år
der det ble vervet som aldri før. Organisa
sjonen fikk 3 900 nye medlemmer. Det
gjennomført to vervekonkurranser. På
våren vervet over 35 foreninger flere enn
ti nye medlemmer. Ut på høsten kunne
vi notere ny ververekord, da hadde 60
foreninger vervet over ti nye medlemmer.
Høstens verveinnsats til lokalforeningene
var over all forventinger, opplyser Almaz
Asfaha, prosjektkoordinator Snu Trenden.

Flott innsats
Lokalforeningene har gjort fantastisk inn
sats i jubileumsåret 2016. 28 foreninger
har vervet over 20 nye medlemmer. 67
foreninger har vervet mer enn 10 nye
medlemmer, og 79 foreninger har vervet
mer enn fem nye.
-Totalt har 449 lokalforeninger vervet
noen nye medlemmer i 2016. Dette er en
helt fantastisk innsats, fremhold Asfaha.
Vinnere
Det var Malm sanitetsforening i NordTrøndelag som vant vervekonkurransen
våren 2016, med hele 60 % medlemsvekst
på 5 måneder.

Speiselaget
Om lag 150 foreninger har sagt ja til å
være med på spleiselaget, og de får da litt
drahjelp og inspirasjon av Lena Nerberg,
koordinator – organisasjonsutvikling og
medlemsrekruttering. Hun er til daglig
plassert i Stavanger, men er stadig på
farten på foreningsbesøk. De foreningen
som ikke hadde lyst til å delta på speise
laget i fjor, kan bli det i år. Men dette er
helt frivillig og opptil den enkelte forening.
-Min erfaring er at foreningene er
positive og gjøre en god jobb. Men mange
synes det er vanskelig å tørre å spørre. I
januar rakk jeg å besøke foreninger fire
fylker fra nord til sør, sier Nerberg.
Etter ønske har hun hjulpet flere foren
inger med å sette opp en Facebookside.
-Noen av disse er godt i gang med å
bruke de mulighetene Facebook gir. Alle
rede en og en halv uke etter at jeg satte
opp egen side for Bryne sanitetsforening,
så har vært kjempeflinke. De har postet
statuser med bilder og invitert andre til og
like siden deres, sier Nerberg.
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Skal redde

200 liv

Omsorgsberedskapsgruppene går et
spennende og aktivt år i møte. Blant annet
er N.K.S. med når helseminister Bent Høie
har satt i gang en nasjonal dugnad
for å redde 200 flere liv utenfor sykehus.
TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL

- Vi skal diskutere hva N.K.S. som frivillig
organisasjon med mange Omsorgsbered
skapsgrupper kan bidra med. Sanitetskvin
nenes omsorgsberedskapsarbeid blir lagt
merke til. I Stortingsmeldingen om sam
funnssikkerhet som regjeringen la frem før
jul, er beredskapsansvarlig i Sel kommune
er intervjuet. Han fremhever det veldig
gode samarbeidet med sanitetsforeninga
og Omsorgsberedskapsgruppa i Sel når de
opplever oversvømmelser og ekstremvær,
sier May Britt Buhaug, seniorrådgiver/
prosjektleder Omsorgsberedskap.
Dekker nå hele kartet
Tirsdag 10.januar signerte Oslo Omsorgs
beredskapsgruppe kontrakt med Oslo
kommune, og gjennom etableringen av
ei gruppe i Oslo, er Sanitetsk vinnenes
beredskapsarbeid landsdekkende.
Pr i dag har N.K.S. 120 omsorgs
beredskapsgrupper. Det betyr at når
alarmen går står 3 000 Sanitetskvinner
fra nord til syd klare til å gjøre en innsats
i sitt nærmiljø.
- Neste år er også omsorgsberedskap
en av de basisaktivitetene som skal
lanseres. Derfor blir 2017 et viktig år for
å diskutere hvordan vi kan jobbe videre.
Det er bare å møte opp på samling på
Gardermoen, for dette kommer til å bli
spennende, sier hun.

Landssamling
Fra lunsj fredag 24. mars og til frokost
lørdag 25.mars, er det duket for et spen
nende døgn på Thon Hotell Oslo Airport
på Gardermoen.
- Programmet er delt opp i tre
bolker. Det blir foredrag med inspirasjon
og påfyll, og så blir det selvfølgelig
erfaringsutveksling gruppene i mellom.
Damer fra blant annet Troms, Florø,
Engerdal, Grimstad og Sarpsborg deler
av sine erfaringer, sier Buhaug.
Denne helgen i mars står i Kløverens
tegn, når over 100 damer inntar
Gardermoen.

- Etter frokost lørdag er det satt
opp gratis busser til Kvinnehelsedagen,
fremholder Buhaug.
1.3 millioner
N.K.S. har til sammen fått 1,3 million
eksterne midler til arbeidet med
omsorgsberedskap. Vi har aldri søkt
om og fått så mye, så dette sier noe om
at omsorgsberedskap er et prioritert
område og at vår innsats er verdsatt.
- Dette er penger vi henholdsvis
har fått fra Gjensidigestiftelsen og
ExtraStiftelsen, og som skal gå til nytt
informasjonsmateriell, førstehjelpskurs
og samlinger. Og ikke minst skal vi
få nye gule refleksvester, som gjør at
Sanitetskvinnene lyser opp i mørket.
Midlene skal fordeles over to år.
Årsrapporter for 2016
Nytt fra i år er at hver leder i Omsorgs
beredskapsgruppene skal sende inn
en årsrapport direkte til sekretariatet
(Buhaug). Dette er informasjon som
vi tar med oss når vi møter justisog beredskapsministeren og andre
samarbeidspartnere.

AVDELINGSDIREKTØR ANNE RYGH PEDERSEN fra DSB skal snakke om frivillige i beredskap.
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Fastelavn

for 12 millioner

Om lag tolv millioner kroner har trillet inn
til Sanitetskvinnenes arbeid i løpet av noen
hektiske dager i februar ved at prisen
ble satt opp fra 50 til 75 kroner.
Over hele landet har Sanitetskvinnene for
71. året på rad lyst opp vinteren med sine
fargerike ris i regnbuens farger, og noen
har solgt ris med fjær med hvite prikker.
Flere og flere lager også flotte hjerter
som pyntes med ris.
Sanitetskvinnene tradisjon med å
selge ris, er en tradisjon som står sterkt
i folkesjela. «Alle» har vokst opp med de
fargerike risene. Det var ikke fastelavn
uten ris. Boller alene er ikke nok.
Fastelavnsriset gjør at februar er den
måneden da Kløveren er behørig omtalt i
nesten samtlige lokalaviser, fylkesaviser
og NRK.
Kampanje
For å skape synlighet i sosiale medier
også hatt et samarbeid med Fru Timian,
Marit Røttingsnes Westlie, som står
bak en av Norges største matblogger.
Fastelavnsris og fastelavnsboller hører

N.K.S. HAR DE FINESTE RISENE, og Fru Timian
har supergode fastelavnsboller. Sammen ble det et
godt samarbeid i sosiale medier for å øke synligheten
av Sanitetskvinnenes viktige arbeid.

sammen. Denne kampanjen har gått på
Facebook, og her har folk kunnet gi ris til
noen som fortjener det.
Bilblomsten
Da er den flotte bilblomsten tilbake for
fullt i forkant av 17.mai. Også i år vil den
lille, men store blomsten, gå til N.K.S.
sitt arbeid for barn og unge.
I fjor ble det kjøpt inn og sendt ut
flott salgsvesker som inneholder kort,
kransen, blomster og den fine mai
blomstpinsen.
Vesken ligger nå til salgs i nett
butikken. Siden vesken, som er et fint
salgsett, ikke vil bli bestilt inn igjen
gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet.

ENDELIG,
tenker mange – nå er
bilblomsten på plass igjen.

NYTT AV ÅRET er vervekortene til å ha på riset, en
idé som kom fra fylkesleder Gudrun Hauknes, under
regionsamlingen på Hamar. 60 000 kort har gått ut til
foreningene. Her er det Manglerud som er klare for
årets salg med de nye vervekortene.
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Flott stand
Her er vi på stand i forbindelse med Sani
tetens uke. Vi klarte ikke å verve så mange
nye medlemmer, men vi fikk vist frem hva
foreningen står for. I etterkant hatt et åpent
møte og basar, så aktivitetsnivået holdes oppe.
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INNSENDT AV SEKRETÆR TONE ELVENES
BOTNE OG HOLMESTRAND SANITETSFORENING
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2. NESTLEDE
INNSENDT AV

Gir matposer til jul
Deler ut Lykkeskillingen
To ganger i året deler Lyngsdalen sanitetsforening på Furuflaten ut
N.K.S. sin lykkeskilling til de nye barna i bygda. Her fra utdeling i juni
2016. Lille Jenny sammen med mamma Lise Grønvoll og leder
Laila Hamnvik. (foto: Tove Dreyer)

Jørpeland Sanitetsforening har i mange
år gitt matposer til trengende i Strand
kommune. Dette gjøres i samarbeid med
NAV. Foreningen kjøper inn og pakker det
antallet NAV oppgir. I år kunne NAV dele
ut 82 poser som inneholdt hjemmebakte
småkaker, god julemat, julebrus, pålegg og
smågodt. Posene var utstyrt med rød sløyfe
og en hilsen fra foreningen.
INNSENDT AV RIGMOR HÜFFMANN,
JØRPELAND SANITETSFORENING
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Æresmedlem på Nøtterø
Vi har den glede å formidle at vårt eldste medlem
Agnes Edvardsen ble tildelt Nøtterø sanitetsforenings
æresmedlemsdiplom ved vårt jule arrangement på
Breidablikk. Hun har lang fartstid under Kløveren,
som sykepleier og annen omsorgsvirke. Hun var
tidligere medlem i Herstad sanitetsforening og ble
med videre i Nøtterø s.f. da disse ble sammenslått.
Hun gir oss inspirasjon og glede og møter ved alle
felles arrangementer.

Feiret 110 år
Frol Sanitetsforenings 110-årsfest ble holdt på Levanger
videregående skole lørdag 19.november 2016. Mange
medlemmer med følge, representant fra N.K.S. NordTrøndelag som hadde med seg en hilsen fra Landsstyret,
nabosanitetsforeninger i Levanger og selvsagt ordfører
Robert Svarva. Han fikk en Rød knapp.

INNSENDT AV FORENINGEN

Fikk kulturpris
INNSENDT AV TULLE KAMFJORD,
LEDER NØTTERØ SANITETSFORENING

Tuft 100 år
Jubileumsåret startet med en stand på nærbutikken, så ble det hatte
treff, fest med lokalforeninger og fest med tidligere styremedlemmer,
medlemmer, ordfører og generalsekretæren i N.K.S. Ida Aas ble tildelt
æresmedlemskap for sin innsats som kontaktperson av forening og hus
i tolv år.

Over 80 mennesker var til stede da Siljan sanitetsforening
ble tildelt kommunens kulturpris, som består av 10 000
kroner og et flott diplom. Solveig Øksenholt tok imot årets
Kulturpris på vegne av Siljan Sanitetsforening. Fungerende
leder av Utvalg for Samfunn Anne Evjen delte ut prisen,
og fortalte om begrunnelsen for hvorfor de fikk prisen.
Sanitetsforeningen har tjent Siljan i over 100 år, gjort mye
for det humanitære arbeidet i bygda. De jobber mest i
det stille med sine hjertesaker - omtanke i nærmiljøet. I
oktober markerte de Norske Kvinners Sanitetsforenings
120 årsjubileum med en hel dag på Siljan u-skole med
teaterforestilling og forelesning om psykisk helse.

INNSENDT AV SILJAN FORENINGEN
INNSENDT AV KARI DOKKA
TUFT SANITETSFORENING
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Viker jubilerte
Viker Sanitetsforening har feiret 90 års
jubileum. 75 personer var til stede med
medlemmer og gjester. Det var en koselig
aften med deilig mat. Det var også taler
og gaveoverrekkelser. Samtidig feiret vi at
N.K.S. er 120 år.

Bildet viser styret i jubileumsåret: Gunvor Gamkinn
(f.v.), Ragnhild Viker, Anne Lise Torstensrud, May Britt
Christensen, Laila Oset, Synnøve Nyhus og Inger Lise
Ringerud

INNSENDT AV RAGNHILD VIKER,
LEDER VIKER SANITETSFORENING

JE
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Kom med gavesjekk
Overraskelsen var stor da Liselotte Aune Lee fra
Gjensidigestiftelsen (tv) kom på besøk og med seg hadde hun
sjekk til Sanitetskvinnene. Sammen med kommunen har
Nøtterø sanitetsforening søkt om støtte til arbeidet med å få
en «mimre-sykkel». Aktivitetssykkelen er for personer med
kongnitiv svikt, og bruken av denne type sykler kan gi økt
livskvalitet. Her er det leder Tulle Kamfjord som tar i mot
sjekken på vegne av foreningen. Foto: Lokalavisen Øyene).

Flott trivselstiltak
startet på Eina
Eina sanitetsforening i samarbeide med Vestre Toten
kommune har nå startet nå opp med ukentlig besøk hos
beboerne på Sundskogvegen omsorgsboliger på Eina. To
hyggelige damer, utstyrt med kiosktralle vil banke på dører
og slå av en prat. Beboerne kan kjøpe søte fristelser eller
slå av en prat. Vi ønsker Åse Lønhaug og Otta Fosslien lykke
til med den frivillige innsatsen som vil glede mange.

INNSENDT AV FORENINGEN
INNSENDT AV MARIT VILLÅSEN, EINA SANITETSFORENING
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Ga bort vennebenk
Jørpeland Sanitetsforening har fått laget
og gitt VENNEBENKER til to skoler i Strand
kommune. Resahaugen skole, hvor rektor og
noen elever tok imot oss da vi kom med to
benker, og Fjelltun skole hvor en elevgruppe
med fire elever fra 6 A og en lærer. Gleden
var svært stor da vi ankom, skolene opplyste
hvordan de har delt inn i grupper som skal
ha ansvar hver sin dag for å være tilstede
når noen setter seg på benken.

INNSENDT AV JØRPELAND SANITETSFORENING

Flott jentekveld
Fredag 18.november inviterte de to yngste, Eivor og Lillian,
i Fevik Sanitetsforening til “Jentekveld” med vafler, kaker og vin.
Jentekvelden ble annonsert på Fevik Sanitetsforening sine egne
Facebook sider, andre lokale N.K.S. foreninger og private Facebook
sider. 30 damer dukket opp. Vi hadde også vervebord, og startet
kvelden med å fortelle om N.K.S. og om foreningen og det ble
informert om omsorgsberedskapsgruppa i Grimstad kommune.

INNSENDT AV EIVOR MATHILDE RAUDSTEIN,
FEVIK SANITETSFORENING

Spennende temakveld
Falkensten, Borre og Åsgårdstrand arrangerte et stormøte i
sanitetens uke på Publicom scene i Horten. Som tema hadde vi:
Lever vi et skjønnhetstyranni? Kan jakten på den perfekte kroppen
ødelegge helsa vår ? Vi fikk besøk av ca.60 interesserte i alle aldre
som bidro til et engasjert publikum i åpen debatt etter innleggene.
Sanitetsforeningene var veldig fornøyde med arrangementet.

INNSENDT AV KARI BIRKELAND, SEKRETÆR, ÅSGÅRDSTRAND
SANITETSFORENING

Ønsket gaver
til Saniteten
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Æres den som æres bør
For ett år siden fikk denne fine buketten i Øverbygd
sanitetsforening sin velfortjente utmerkelse.
I mange år har dem trofast støttet foreningsarbeidet og
jobba for bygda. Derfor fortjener dem æresmedlemskapet i
foreningen vår. Noen av dem er fremdeles aktive. På bildet:
Malfrid Brunes, Kjellaug Pettersen, Emilie Nerdrum, Aagot
Kongsvold og Synnøve Nygård. Synnøve har mottat sin diplom
noe tidligere.

VI GRATULERER
		110 år

26.06		Meråker sanitetsforening Nord-Trøndelag
02.06		Vestre Toten Oppland

		100 år

18.03		Davik sanitetsforening – Nord-Trøndelag
25.03		Øvre Suldal sanitetsforening – Rogaland
16.05		Sandstad sanitetsforening – Sør-Trøndelag
27.05		Talvik sanitetsforening – Finnmark

		90 år

27.04		Østre Jevnaker – Oppland

		50 år

20. 04 Manglerud sanitetsforening – Oslo

INNSENDT AV LIV-INGER N. ANDREASSEN,
LEDER ØVERBYGD SANITETSFORENING

Jubilerte for 120 år
Frosta sanitetsforening feiret 120 års jubileet til Norske kvinners sanitetsforening 22.11.16.
tradisjonell meny; Sodd og Ingefærøl, loddsalg og flott underholdning.

Æresmedlem
Ragnhild Natland er tildelt
æresmedlemskap for sin fine innsats i
Ytre Arna sanitetsforening, samt innsats
lagt ned som kretsleder, og fylkesleder
i Hordaland, over flere år. Videre satt
hun som styremedlem på flere av
foreningens sykehus.

INNSENDT AV MARIANN HEGVOLD HYNDØY, LEDER FROSTA SANITETSFORENING

INNSENDT AV CATHRINE LØVAAS,
NESTLEDER YTRE ARNA SANITETSFORENING
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SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL:
ARBEIDET TIL N.K.S.
Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største
Kvinneorganisasjon med om lag 41 000 medlemmer.
Arbeidet vårt er synlig i lokals amfunn over hele
landet, gjennom arbeidet til 650 sanitetsforeninger.
Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, og er
livss ynsnøytral og partipolitisk uavhengig. N.K.S.
ble stiftet i 1896.

STØTT N.K.S.
Du eller din virksomhet kan støtte vårt arbeid gjennom
medlemsskap, men også gjennom gaver og donasjoner.
Som medlem, samarbeidspartner eller giver bidrar du
til at N.K.S. kan utvikle sitt arbeid for kvinner lokalt,
nasjonalt og internasjonalt med det mål å bidra til et
trygt og inkluderende samfunn.

TA VARE PÅ MEDLEMSKORTET!
Alle har fått og får medlemskort i plast.
Dette skal vare i mange år. Når du
betaler, kryss av for kvitteringsoblat.
Dette klistres i det hvite feltet nederst
i kortet og gjelder som kvittering for
gjeldende år.

ØNSKER DU Å TA KONTAKT MED OSS?
Telefon: 24 11 56 20
E-post: post@sanitetskvinnene.no
Postadresse: Munthesgt. 33, 0260 Oslo
Fredrikke/informasjonsavdelingen:
Telefon: 24 11 56 20
E-post: fredrikke@sanitetskvinnene.no
E-post: info@sanitetskvinnene.no
Medlemsservice: Telefon: 02795
E-post: medlemsservice@sanitetskvinnene.no

www.sanitetskvinnene.no

Hva forventes det av medlemmer?
Medlemskapet har i seg selv betydning for N.K.S. sin virksomhet,
både fordi medlemstallet gir tyngde, og fordi kontingentinntektene
er viktige både lokalt og sentralt. Du velger selv hvor aktiv du vil
være. Vi har stor forståelse for at våre medlemmer kan være inne
i livsfaser der det ikke er rom for innsats i en frivillig organisasjon.
Selv om du ikke er aktiv, kan du gjerne delta på møter i
lokalforeningen og på åpne temamøter.
Hvem kan bli medlemmer i N.K.S.?
Vi ønsker oss medlemmer i alle aldre, men er du under 18 år
må du ha underskrift fra foresatte. Og selv om vi kaller oss
en kvinneorganisasjon, er menn som støtter vårt arbeid,
hjertelig velkomne som medlemmer.
Hvordan melder jeg inn nye medlemmer?
Du kan melde inn nye medlemmer ved å bruke verveskjema
på nettsidene www.sanitetskvinnene.no eller ringe N.K.S.
på telefonnummer 24 11 56 20, eller sende en e-post til
medlemsservice@sanitetskvinnene.no
Hva er kontonummeret til N.K.S.?
Vårt kontonummer er: 6005.05.69244
Vi får flere Fredrikke-blader i min husstand, eller vi får ingen.
Hva gjør vi?
Send en e-post eller et brev til N.K.S. og oppgi navn og adresse,
så skal vi sørge for at dere får bladet som ønsket.

BRUK MEDLEMSNETTET!
På www.sanitetskvinnene.no/medlemsnett har vi et eget
medlemsnett for våre medlemmer. Her finner du viktig
informasjon om organisasjonen – om våre arbeidsområder og våre medlemsfordeler. Du finner også viktig
informasjon som for eksempel påmeldingsfrister og
informasjon om interne arrangementer, og sidene
inneholder en egen verktøykasse for tillitsvalgte og
andre som ønsker informasjon om materiell og viktige
dokumenter.
Du logger deg inn på medlemsnettet til N.K.S. fra
“Medlemsnett”-boksen litt ned på forsiden på
www.sanitetskvinnene.no
Brukernavn: nks
Passord: nks
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Avsender
Norske Kvinners Sanitetsforening
Munthesgate 33
0260 Oslo

AURORA
Aurora er oppkalt etter nordlyset,
og hun elsker fart og spenning.
Bli kjent med bøkene fra vakre
Tromsø i 1920-årene.

Følg Bladkompaniet
på Facebook

Aurora bok 2 er i salg 13. mars og selges i
dagligvare og kiosker. www.bladkompaniet.no

Forfatter Bente Pedersen fra Troms er
en av Norges mestselgende serieforfattere
med over 7 millioner bøker. Aurora er en
spennende romanserie fra Tromsø.

Bli abonnent
og få gratis bok!
Ordretelefon:
815 66 540

Ønsker du ikke å motta medlemsbladet Fredrikke? Mottar din husstand mere enn ett eksemplar?
Ta kontakt med oss på post@sanitetskvinnene.no eller på telefon 24 11 56 32. Referér til medlemsnummeret du finner på bladet.

